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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru agama adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan ajaran islam.
 1

 Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang hendak dicapai yaitu 

membimbing anak agar menjadi seorang muslim yang sejati, beriman, 

teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, 

agama dan Negara. 

 Secara ethimologi (harfiah) ialah dalam literatur kependidikan 

Islam seorang guru biasa disebut sebagai Ustadz, Mu`Alim, Murabbiy, 

Mursyid, Mudarris, dan Mu`Addib, yang artinya orang memberikan ilmu 

pengetahuan dengan  tujuan  mencerdaskan  dan  membina akhlak 

  peserta   didik  agar menjadi orang yang berkepribadian baik.
2
 Pengertian 

akan guru Pendidikan Agama Islam secara singkat adalah pendidik yang 

mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

 Pengertian di atas merupakan pengertian yang tidak lepas dari 

pengertian guru secara umum yang tertera pada undang-undang guru dan 

dosen yaitu:  

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

                                                 
 

1
 Zuhairini, Metode Khusus pendidikan Agama, (Jakarta: Usaha Nasional, 2005), h. 54.  

 
2
 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 44-49 
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peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

dasar, dan menengah”.
3
  

 

Sedangkan pengertian Guru Pendidikan Agama Islam, adalah seorang 

pendidik yang mengajarkan ajaran Islam dan membimbing anak didik 

kearah pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang 

berakhlak, sehingga terjadi keseimbangan kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. 

Sebagai guru Pendidikan Agama Islam haruslah taat kepada Allah, 

mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 

Bagaimana ia akan dapat menganjurkan dan mendidik anak untuk berbakti 

kepada Allah kalau ia sendiri tidak mengamalkannya. 

Jadi sebagai guru agama haruslah berpegang teguh kepada agamanya, 

memberi tauladan yang baik dan menjauhi yang buruk. Anak mempunyai 

dorongan meniru, segala tingkah laku dan perbuatan guru akan ditiru oleh 

anak-anak. Bukan hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi sampai segala 

apa yang dikatakan guru itulah yang dipercayai murid, dan tidak percaya 

kepada apa yang tidak dikatakannya.  

Dengan demikian, seorang Guru Pendidikan Agama Islam ialah 

merupakan figur seorang pemimpin yang mana disetiap perkataan atau 

perbuatannya akan menjadi panutan bagi anak didik, maka disamping 

sebagai profesi seorang guru agama hendaklah menjaga kewibawaannya 

agar   jangan   sampai  seorang guru   agama   melakukan  hal-hal  yang 

                                                 
 

3
 UURI, No.14 Th. 2005, Guru dan Dosen, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 

2005), h.3 
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 bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan yang telah diberikan 

masyarakat. 

2. Peran Guru Pendidikan Agama Islam. 

Secara umum peran serta guru dalam kaitan dengan mutu pendidikan 

sekurang-kurangnya dapat dilihat dari empat dimensi yaitu guru sebagai 

pribadi, guru sebagai unsur keluarga, guru sebagai unsur pendidikan, guru 

sebagai unsur masyarakat.
4
  

Peran guru sebagai pembimbing merupakan dambaan setiap siswa, 

kenakalan remaja bersumber pada hilangnya makna keberadaan diri siswa 

di tengah galau pembangunan di segala bidang. Rasa keterasingan, 

frustasi, konflik, dan setres berkecamuk pada diri mereka, dan 

penyalurannya adalah kenakalan. Jika guru mampu melaksanakan harapan 

siswa yakni mengutamakan membimbing daripada mengajar, besar 

kemungkinan kenakalan dapat dikurangi. Sebagai pembimbing, guru harus 

memenuhi syarat kepribadian, dan sedikit ilmu tentang pribadi siswa, serta 

kemampuan berkomunikasi atau keterampilan konseling. 

Mengenai kemampuan guru dibidang bimbingan konseling masih 

memprihatinkan, kebanyakan mereka beranggapan bahwa BK itu adalah 

urusan guru yang dikhususkan dibidang tersebut. Namun mengingat 

keterbatasan jumlah guru BK yang masih kurang, maka jalan keluarnya 

adalah semua guru harus berperan sebagai pembimbing.
5
  

                                                 
 

4
 Mohamad Surya, Percikan Perjuangan Guru, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2006), 

h.23.  

 
5
  Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet-5, h.85. 
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Guru Pendidikan Agama Islam dalam praktiknya harus bisa menjadi 

suri tauladan yang baik. Apalagi dalam kehidupan kesehariannya guru 

pendidikan agama islam harus berfungsi sebagai pribadi yang bisa 

memberikan keteladanan khususnya interaksi dalam sekolah. Karena, 

perkataan atau ucapan akan tidak ada artinya jika tidak diaplikasikan 

dalam bentuk tingkah laku, karena yang ditangkap anak didik adalah 

seluruh kepribadianya.
6
 

Peran guru di sekolah, dalam keseluruhan kegiatan pendidikan 

ditingkat operasional. Peran guru dalam sekolah menjadi acuan penentu 

keberhasilan pendidikan. Pendidikan Agama Islam yang merupakan 

kurikulum keberagamaan di sekolah sudah menjadi kewajiban baginya 

untuk membentuk kompetensi siswa, dalam hal ini peran guru Pendidikan 

Agama Islam dilingkungan sekolah harus mempunyai acuan peran guru 

sebagai mana mestinya. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa sehubungan 

dengan peran guru sebagai “Pengajar”, “Pendidik” dan “Pembimbing”, 

juga masih ada berbagai peranan guru lainnya. Dan peran guru ini 

senantiasa akan menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam 

berbagai interaksinya, baik dengan siswa, guru maupun dengan staf yang 

lain. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat dipandang 

guru sebagai sentral bagi perannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa 

                                                 
 

6
 Ibid, h. 45.  
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sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak di curahkan untuk 

menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswanya.
7
 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya “Guru Dan Anak 

Didik dalam Interaksi Edukatif, menyebutkan peran guru agama Islam 

adalah seperti diuraikan di bawah ini: 

a. Korektor 

 Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang 

baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda itu harus 

betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini 

mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah 

mempengaruhinya sebelum anak didik masuk sekolah. Latar belakang 

kehidupan anak didik yang berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultural 

masyarakat dimana anak didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. 

 Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai 

yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Bila 

guru membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan peranannya 

sebagai seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan anak didik. Koreksi yang harus guru 

lakukan terhadap sikap dan sifat anak didik tidak hanya disekolah, 

tetapi diluar sekolah pun harus dilakukan.
8
 

b. Inspirator 

                                                 
 

7
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 37. 

 
8
 Syaiful Bahri Djamarah  Ibid., h. 43-48. 
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 Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik 

bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah 

utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana 

cara belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari 

sejumlah teori-teori belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan 

petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang penting bukan 

teorinya, tetapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi anak 

didik. 

c. Informator 

 Sebagai informator, guru harus bisa memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan 

pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam 

kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. 

Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi 

informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kunci, 

ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada anak 

didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan 

anak didik dan mengabdi untuk anak didik. 

d. Organisator 

 Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peran yang diperlukan 

dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan 

kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender 
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akademik, dan sebagainya. Semua diorganisasikan sehingga dapat 

mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri anak didik. 

e. Motivator 

 Sebagai motivator, guru hendaklah dapat mendorong anak didik 

agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, 

guru dapat menganalisis motiv-motiv yang melatarbelakangi anak didik 

malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru 

harus bertindak sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif 

tidak mustahil ada diantara anak didik yang malas belajar dan 

sebagainya.  

 Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan anak didik. Penganekaragaman cara belajar memberikan 

penguatan dan sebagainya, juga dapat memberikan motivasi pada anak 

didik untuk lebih bergairah dalam belajar. Peran guru sebagai 

motivator sangat penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut 

esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, 

menyangkut performance dalam personalisasi dan sosialisasi diri.
9
 

 Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong agar siswa 

mau melakukan kegiatan belajar, guru harus menciptakan kondisi 

kelas yang merangsang siswa melakukan kegiatan belajar, baik 

kegiatan individual maupun kelompok. Stimulasi atau rangsangan 

                                                 
 

9
 Syaiful Bahri Djamarah, Ibid, h. 48. 
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belajar para siswa bisa ditumbuhkan dari dalam diri siswa dan bisa 

ditumbuhkan dari luar diri siswa. 

f. Inisiator 

 Dalam perannya sebagai inisiator guru harus dapat menjadi 

pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses 

interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. 

Kompetensi guru harus diperbaiki, keterampilan penggunaan media 

pendidikan dan pengajaran harus diperbaharui sesuai kemajuan media 

komunikasi dan informasi abad ini. Guru harus menjadikan dunia 

pendidikan, khususnya interaksi edukatif agar lebih baik dari dulu. 

Bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi bagi 

kemajuan pendidikan dan pengajaran. 

g. Fasilitator 

 Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas 

yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas 

yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang 

kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena 

 itu  menjadi  tugas  guru  bagaimana  menyediakan   fasilitas, sehingga 

akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik. 

 

h. Pembimbing 
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 Peran guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang 

telah disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peran yang harus 

lebih di pentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk 

membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 

Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi perkembangan dirinya. Kekurangmampuan anak didik 

menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi 

semakin dewasa, ketergantungan anak didik semakin berkurang. Jadi, 

bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat 

anak didik belum mampu berdiri sendiri (mandiri). 

i. Pengelola Kelas 

 Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas 

dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik 

dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas 

yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. 

Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat 

kegiatan pengajaran. Anak didik tidak mustahil akan merasa bosan 

untuk tinggal lebih lama di kelas. Hal ini akan berakibat mengganggu 

jalannya proses interaksi edukatif. Kelas yang terlalu padat dengan 

anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak 

tidak menguntungkan bagi terlaksananya unteraksi edukatif yang 

optimal. 
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j. Evaluator 

 Sebagai evaluator, guru dituntut  untuk menjadi seorang evaluator 

yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh 

aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih 

menyentuh pada aspek kepribadian anak didik. Oleh karena itu guru 

harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Jadi 

penilaian itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian 

anak didik agar menjadi manusia susila dan cakap. 

 Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil 

pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). Dari 

kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik (feedback) tentang 

pelaksanaan interaksi edukatif yang telah dilakukan. 

3. Kenakalan siswa. 

Kenakalan berasal dari kata “nakal” yang berarti kurang baik (tidak 

menurut, mengganggu dan sebagainya) terutama pada anak-anak. 

Kenakalan anak adalah suatu contoh perilaku yang ditunjukkan oleh siswa 

dan perbuatan tersebut melanggar aturan, yang dianggap berlebihan dan 

berlawanan dengan norma masyarakat. 

Prof. Dr. Sofyan S.Willis berpendapat bahwa kenakalan siwa itu ialah 

tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum 

agama dan norma-norma masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan 

orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya 

sendiri. 
10

 

Maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan merupakan perilaku yang 

berupa penyimpangan atau pelanggaran pada norma yang berlaku. 

                                                 
10

 Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya, (Alfabeta, Bandung, 2014):Cet ke-5  h.90 
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Ditinjau dari segi hukum kenakalan merupakan pelanggaran terhadap 

hukum yang belum bisa dikenali hukum pidana sehubungan dengan 

usianya. 

Kenakalan siswa pada usia remaja dapat diidentifikasi lewat 

pelanggaran pelanggaran yang dilakukan yang secara alami. Pada masa 

perkembangan menuju dewasa inilah siswa remaja mempunyai daya kuat 

untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap peraturan yang ada.  

4. Langkah-langkah dalam Menanggulangi  Kenakalan Siswa 

Menurut Sofyan S. Willis, untuk menanggulangi kenakalan siswa 

dapat dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut:
11

  

a. Penanggulangan Secara Preventif (pencegahan) 

Tindakan Preventif yakni segala tindakan yang bertujuan untuk 

mencegah timbulnya kenakalan. 

a. Guru Pendidikan Agama Islam mengajak siswa shalat berjama’ah   

b. Guru Pendidikan Agama Islam mendidik siswa untuk berperilaku 

sopan dan jujur terhadap sesama teman maupun orang tua/guru.  

c. Guru Pendidikan Agama Islam menegur siswa yang melanggar tata 

tertib sekolah 

d. Guru Pendidikan Agama Islam memberikan penghargaan terhadap 

Siswa yang disiplin. 

b. Penanggulangan Secara Represif 

                                                 
 

11
 Sofyan S. Willis, Ibid, h.128 
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Langkah ini bertujuan untuk menindas dan menahan kenakalan 

siswa yang sering melakukan agar tidak terjadi kenakalan yang lebih 

besar. 

1. Guru Pendidikan Agama Islam memberi peringatan kepada siswa 

yang melakukan pelanggaran ringan.  

2. Guru Pendidikan Agama Islam memberikan hukuman kepada 

siswa yang melanggar setelah diberi peringatan. 

3. Guru Pendidikan Agama Islam menindak tegas dengan memanggil 

orang tua/wali kepada siswa yang melakukan pelanggaran berat. 

c. Penanggulangan Secara Kuratif (penyembuhan)  

Tindakan kuratif yakni memperbaiki akibat perbuatan nakal, 

terutama invidu yang telah melakukan perbuatan tersebut, antara lain: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam memberikan siraman rohani kepada 

siswa melalui kegiatan muhasabah kepada siswa yang bermasalah. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam mengadakan terapi khusus kepada 

siswa yang bermasalah melalui kegiatan ruqyah. 

3. Guru Pendidikan Agama Islam menyarankan agar siswa tidak 

bergaul lagi kepada teman yang nakal. 

4. Guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan akibat buruk dari 

kenakalan. 
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5. Penelitian Relevan  

1. Dep Riadi, Mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, pada tahun 2011 

meneliti tentang “Pendekatan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Menanngulangi Kenakalan Siswa Dalam Proses Pembelajaran 

Disekolah Menengah Atas negeri 1 Peranap Kabupaten Indra Giri 

Hulu”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat adanya cara 

guru untuk menanggulangi kenakalan siswa dalam proses 

pembelajaran dengan melakukan pedekatan.
12

 

2. Arif Budi Mulyono, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, pada tahun 2008 meneliti tentang  “Peran 

Aktif Guru Pai Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa Sma 8 

Semarang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat Peran 

Aktif Guru PAI Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa.
13

 

Dapat dimengerti bahwa kasus kenakalan siswa sudah banyak diteliti 

disekolah, namun penulis berkeyakinan bahwa terdapat perbedaan dari 

penelitian yang sudah dilakukan, karena sudut pandang penulis teliti 

tersebut berbeda-beda, diantaranya Dep Riadi melihat dari bagaimana 

pendekatan guru pendidikan agama islam, sedangkan Arif Budi Mulyono 

meneliti seberapa aktif guru berperan dalam menanggulangi kenakalan 

siswa. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan untuk meneliti tentang 

                                                 
 

12
 Dep Riadi, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Suska Riau, 2011) 

 
13

 Arif Budi Mulyono, Skripsi, (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, IAIN Walisongo,2008) 
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peran guru pendidikan agama islam dalam dalam menanggulangi 

kenakalan siswa.  

6. Konsep Operasional 

Untuk mengetahui peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menanggunalangi kenakalan siswa dapat diukur dengan indikator-

indikator sebagai berikut: 

1. Penanggulangan Secara Preventif (pencegahan) 

a. Guru Pendidikan Agama Islam mengajak siswa shalat 

berjama’ah   

b. Guru Pendidikan Agama Islam mendidik siswa untuk 

berperilaku sopan dan jujur terhadap sesama teman maupun 

orang tua/guru.  

c. Guru Pendidikan Agama Islam menegur siswa yang melanggar 

tata tertib sekolah 

d. Guru Pendidikan Agama Islam memberikan penghargaan 

terhadap Siswa yang disiplin. 

2. Penanggulangan Secara Represif  

1. Guru Pendidikan Agama Islam memberi peringatan kepada 

siswa yang melakukan pelanggaran ringan.  

2. Guru Pendidikan Agama Islam memberikan hukuman kepada 

siswa yang melanggar setelah diberi peringatan. 
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3. Guru Pendidikan Agama Islam menindak tegas dengan 

memanggil orang tua/wali kepada siswa yang melakukan 

pelanggaran berat. 

3. Penanggulangan Secara Kuratif (penyembuhan)  

1. Guru Pendidikan Agama Islam memberikan siraman rohani 

kepada siswa melalui kegiatan muhasabah kepada siswa yang 

bermasalah. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam mengadakan terapi khusus 

kepada siswa yang bermasalah melalui kegiatan ruqyah. 

3. Guru Pendidikan Agama Islam menyarankan agar siswa tidak 

bergaul lagi kepada teman yang nakal. 

4. Guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan akibat buruk dari 

kenakalan. 

 


