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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kolaborasi

Kerja sama merupakan salah satu fitrah manusia sebagai mahluk

sosial. Kerja sama memiliki dimensi yang sangat luas dalam kehidupan

manusia, baik terkait tujuan positif maupun negatif. Dalam hal apa,

bagaimana, kapan dan di mana seseorang harus bekerjasama dengan orang

lain tergantung pada kompleksitas dan tingkat kemajuan peradaban orang

tersebut. Semakin modern seseorang, maka ia akan semakin banyak bekerja

sama dengan orang lain, bahkan seakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu

tentunya dengan bantuan perangkat teknologi yang modern pula.

Bentuk kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok orang dan usia.

Sejak masa kanak-kanak, kebiasaan bekerjasama sudah diajarkan di dalam

kehidupan keluarga. Setelah dewasa, kerjasama akan semakin berkembang

dengan banyak orang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pada

taraf ini, kerjasama tidak hanya didasarkan hubungan kekeluargaan, tetapi

semakin kompleks. Dasar utama dalam kerja sama ini adalah keahlian, di

mana masing-masing orang yang memiliki keahlian berbeda, bekerja bersama

menjadi satu kelompok/tim dalam menyeleseaikan sebuah pekerjaan. Kerja

sama tersebut adakalanya harus dilakukan dengan orang yang sama sekali

belum dikenal, dan begitu berjumpa langsung harus bekerja bersama dalam

sebuah kolempok. Oleh karena itu selain keahlian juga dibutuhkan
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kemampuan penyesuaian diri dalam setiap lingkungan atau bersama segala

mitra yang dijumpai.

Dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan kerjasama antar kelompok

masyarakat ada tiga bentuk yaitu:

a. bargaining yaitu kerjasama antara orang per orang dan atau

antarkelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian

saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu

b. cooptation yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru

dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari

terjadinya keguncangan stabilitas organisasi

c. coalition yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang

mempunyai tujuan yang sama. Di antara oganisasi yang berkoalisi

memiliki batas-batas tertentu dalam kerjasama sehingga jati diri dari

masing-masing organisasi yang berkoalisi masih ada. Bentuk-bentuk

kerjasama di atas biasanya terjadai dalam dunia politik.

Selain pandangan sosiologis, kerjasama dapat pula dilihat dari sudut

manajemen yaitu dimaknai dengan istilah collaboration. Makna ini sering

digunakan dalam terminologi manajemen pemberdayaan staf yaitu satu

kerjasama antara manajer dengan staf dalam mengelola organisasi. Dalam

manajemen pemberdayaan, staf bukan dianggap sebagai bawahan tetapi

dianggap mitra kerja dalam usaha organisasi.

Kerjasama (collaboration) dalam pandangan Stewart merupakan bagian

dari kecakapan ”manajemen baru” yang belum nampak pada manajemen
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tradisional. Dalam manajemen tradisional terdapat tujuh kecakapan/ proses

kegiatan manajerial yaitu perencanaan (planning), komunikasi

(communicating), koordinasi (coordinating), memotivasi (motivating),

pengendalian (controlling), mengarahkan (directing), dan memimpin

(leading).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kecakapan-kecakapan di atas seperti

merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan memotivasi

perlu dikuasai oleh seorang manajer. Namun demikian, untuk kecakapan yang

ketiga terakhir yaitu mengendalikan, mengarahkan, dan memimpin dianggap

”sudah tidak efektif lagi”. Menurut Stewart perlu seperangkat kecakapan baru

yang perlu dikuasai oleh manajer era baru yaitu harus mampu membuat

mampu (enabling), memperlancar (facilitating), berkonsultasi (consulting),

bekerjasama (collaborating), membimbing (mentoring), dan mendukung

(supporting)

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut

Abdulsyani, Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya

terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama

dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.14

Sebagaimana dikutib oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren,

mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai

tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya,

kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan

14 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bmni Aksara, 1994),
hlm.156



25

setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan

bersama.15

Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi

sebagaimana yang dijelaskan. oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian

tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu

kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.16

Ada tiga jenis kooperasi (kolaborasi) yang didasarkan perbedaan

antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

1. Kolaborasi Primer

Disini grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi

satu.Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing

saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan

seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-

hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-

lainnya.17

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan

komunitas- komunitas tradisional proses sosial yang namanya kooperasi

ini cenderung bersifat spontan. Inilah kooperasi terbentuk secara wajar di

dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam

kelompok- kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri

dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha

15Ibid. 159
16Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: ('nmung Agug, 1984), hlm. 07
17Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Rebnika Cipta, 2004), hlm. 101
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menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer

yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih

senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai

perorangan.18

2. Kolaborasi Sekunder

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif,

maka kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern.

Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-

masing individu hanya membangktikan sebagian dari pada hidupnya

kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di sini lebih

individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya

adalah kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik,

pemerintahan dan sebagainya.19

3. Kolaborasi Tertier

Dalam hal ini yang menjadi dasar kolaborasi yaitu konflik yang

laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang kolaborasi adalah murni

oportunis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat

bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai

tujuannya. Contohnya dalah hubungan buruh dengan pimpinan

perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.20

18J, Dwi Naiwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Prenada Media, 2004),
hlm. 38.

19Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Repnika Cipta, 2004), hlm. 102
20Ibid. 25
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Adapun bentuk usaha kolaborasi yang di lakukan guru Bimbingan

Konseling, dan guru Pendidikan Agama Islam bersifat kolaborasi sekunder

yang dapat berupa:

a. Bentuk Usaha Formal

Usaha formal adalah usaha yang diselenggarakan secara sengaja,

berencana, terarah dan sistematis.

b. Bentuk Usaha Informal

Usaha informal adalah usaha yang diselenggrakan secara sengaja, akan

tetapi tidak berencana dan tidak sistematis.21 Bentuk usahanya adalah

sebagai penunjang dari kegiatan formal.

2. Alasan atau Latar Belakang Adanya Kolaborasi

Sebagaimana dikutip Abdulsyani, menurut Charles Horton Cooley,

kolaborasi timbul apabila:

1) Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan

yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-

kepentingan tersebut melalui kolaborasi.

2) Kesadaran akan adanya kepentingan-kepetingan yang sama dan adanya

organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang

berguna.22

21Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agug, 1984), hlm. 08
22Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.

156
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Pada dasarnya kolaborasi dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok

orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau

kelompok lainnya: demikian pula sebaliknya.23

3. Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal

a. Pendidikan Formal

Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk

melaksanakan pendidikan Sekolah termasuk pusat pendidikan yang kedua

setelah keluarga. Sebagaimana kita ketahui dengan adanya kemajuan

zaman sebagai akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi, peranan

orang tua dalam keluarga sangatlah terbatas dalam hal usaha mendidik

anaknya. Untuk itu diperlukan lembaga pendidikan lain yang mampu

melanjutkan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan dasar-

dasarnya dalam lingungan keluarga tersebut.

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki bentuk yang

jelas dalam arti memilki program yang telah direncanakan dengan teratur,

terarah, dan sistematis Sebagaimana dalam pasal 9 ayat 2 undang-undang

sistem pendidikan Nasional yang diundangkan pada tanggal 27 Maret

1989 Nomor 2 tahun 1989 dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang

disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan

berkesinambungan. Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk

peserta didiknya didasarkan atas kepercayaan dan tuntutan lingkungan

keluarga dan masyarakat yang tidak mampu mempunyai kesempatan untuk

23Ibid. 62
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mengembangkan pendidikan di ligkungan masing-masing. Untuk itu

tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal didasarkan

pada 3 faktor

1. Tanggung jawab keilmuan

2. Tanggung jawab formal

3. Tanggung jawab fungsional.

Tetapi tanggung jawab ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada

lembaga persekolahan, namun tanggung jawab utama pendidikan tetap

berada di tangan kedua orang tua anak yang bersangkutan.

Jadi pembinaan yang dilakukan oleh sekolah dan tanggung jawab

yang dipikulnya sebagai kepercayaan orang tua dan masyarakat adalah:

1) Meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan

orang tua di rumah / lingkungan sosial.

2) Meluruskan dan mengarahkan dasar-dasar pendidikan yang baik agar

kerugian akibat kesalahan pendidikan awal atau kesalahan sosial yang

tidak terkontrol bisa dicegah.

3) Meletakkan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk dapat

dikembangkan dalam pendidikan lanjutan.

4) Mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan dasar ini untuk

menghadapi lingkungan sosialnya.
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b. Pendidikan Non Formal

Masyarakat bila dilihat dari konsep sosiologi adalah sekumpulan

manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling

berinteraksi sesamanya untuk mencapai tujuan. Secara kualitatif dan

kuantitatif anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan,

profesi, keahlian, suku bangsa, kebudayaan, agama, lapisan sosial

sehingga menjadi mayarakat yang majemuk. Setiap anggota masyarakat

secara tidak langsung telah mengadakan kerjasama dan saling

mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya.

Bila dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan

banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak

berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Ia adalah

laboratorium besar tempat para anggotanya mengamalkan semua

ketrampilan yang dimilikinya. Baiknya kualitas suatu masyarakat

ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Demikian pula

halnya dengan masyarakat bangsa Indonesia. Makin baik pendidikan

anggotanya maka makin baik pula kualitas masyarakat seecara

keseluruhan.

Dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut lingkungan

pendidikan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan

berencana kepada seluruh anggotanya tetapi tidak sistematis. Secara

fungsional struktural, masyarakat ikut mempengaruhi terbentuknya sikap

sosial para anggotanya, melalui berbagai pengalaman yang berulang kali ,
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mengingat pengalaman yang beraneka ragam, maka setiap sosial

anggotanyapun beraneka ragam pula.

Kalau di lembaga pendidikan pendidiknya adalah guru, tapi kalau

pendidik dalam masyarakat adalah orang dewasa yang bertanggung jawab

terhadap pendewasaan anggotanya. Dengan demikian para pemimpin

resmi maupun tidak resmi adalah pendidik dalam masyarakat.

Pendidik secara fungsional dan struktural di lingkungan masing-

masing bertanggung jawab terhadap perilaku dan tingkah laku warganya.

Secara konsepsional tanggung jawab pendidikan oleh kedua jenis

pemimpin masyarakat ini antara lain adalah mengawasi, menyalurkan,

membina dan meningkatkan kualitas anggotanya. Dengan demikan

aktivitas masing-masing anggota masyarakat berjalan menurut fungsinya

dalam upaya mewujudkan masyarakat yang damai.

c. Pendidikan Informal

Keadaan tiap-tiap keluarga berlain-lainan pula satu sama lain. Ada

keluarga yang kaya, ada yang kurang mampu. Ada keluarga yang selalu

diliputi oleh suasana tenang dan tentram, ada pula yang selalu gaduh,

bercekcok dan sebagainya. Dengan sendirinya, keadaan dalam keluarga

yang bermacam-macam coraknya itu akan membawa pengaruh yang

berbeda-beda pula terhadap pendidikan anak. Bagaimana cara mendidik

yang berlaku dalam keluarga itu, demikianlah cara anak itu mereaksi

terhadap lingkungannya.
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Jika dalam lingkungan keluarga anak itu dibesarkan dan dididik

oleh orang tua/ lingkungan keluarga yang mengetahui akan kehendaknya

dan berdasarkan kasih sayang kepadanya, ia akan tumbuh menjadi anak

yang tenang dan mudah menyesuaikan diri terhadap orang tua dan

anggota-anggota keluarga lainnya, serta terhadap teman-temannya.

Wataknya akan berkembang dengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan

yang besar.

Sebaliknya jika di dalam lingkungan keluarganya ia selalu

dianggap dan dikatakan masih kecil dan karena itu belum dapat melakukan

sesuatu, kemungkinan besar anak itu akan menjadi orang yang selalu

merasa kecil, tidak berdaya, tidak sanggup mengerjakan sesuatu. Ia akan

berkembang menjadi orang yang bersifat masa bodoh, kurang mempunyai

perasaan harga diri.

Mengingat buruknya akibat tersebut, dan tidak sesuai lagi dengan

alam kemerdekaan kita sekarang ini, maka perlu kiranya disini diberikan

beberapa petunjuk untuk memberantas, atau sekurang-kurangnya

mengurangi, perasaan harga diri yang masih kurang.

a. Jangan sering melemahkan semangat anak dalam usahanya hendak

berdiri sendiri.

b. Janganlah memalukan atau mengejek anak-anak di muka orang lain.

c. Jangan terlalu membeda-bedakan dan berlaku ”pilih kasih” terhadap

anak-anak dalam keluarga kita.
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d. Jangan terlalu memanjakan anak, tetapi tidak baik pula jika kita tidak

mempedulikan.

Kewajiban mendidik anak dinyatakan Allah dam surat At-Tahrim

ayat 6, sebagai berikut:

                        
           

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka”

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh

kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut:

a. Memelihara dan membesarkannya.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah

maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya

lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang

berguna bagi kehidupannya, sehingga apabila ia telah dewasa ia

mampu berdiri sendiri dam membantu orang lain (hablum minannas)

serta melaksanakan kekhalifahannya.

d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya

pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah.

Cara pendidikan anak dapat ditempuh pula dengan menimbulkan

kesadaran keluarga, yaitu ia adalah salah satu anggota keluarga di dalam

rumahnya.
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Banyak pembinaan kepribadian anak yang dilakukan oleh kedua

orang tua terhadap anaknya. Bila pembinaan kepribadian yang diwarnai

dengan ajaran agama yang berkesinambungan ini dapat dilakukan maka ia

dapat diharapkan akan menjadi seorang anak (dewasa) kelak akan menjadi

manusia yang berkepribadian muslim.

Alangkah baiknya anak sesekali diajak rekreasi untuk meluaskan

wawasannya seperti keluar kota. Dengan melakukan bepergian bersama

anak ini akan lebih menambah kekerabatan kedua belah pihak dan

menumbuhkan rasa kasih sayang, karena anak merasa dirinya mendapat

pembinaan dan perhatian dari kedua orang tuanya.

Dewasa ini para ahli didik mengakui besarnya peranan ibu dalam

mendidik anak-anaknya, walaupun ibu/ wanita digolongkan pada kaum

yang lemah. Melalui belaian tangan, ciumannya serta kata-katanya yang

lemah lembut anaknya dekat dengannya anak merasa lebih dekat dan lebih

sayang kepadanya dibandingkan kedekatannya kepada ayahnya.

4. Tugas dan Kewajiban Orang Tua dan Guru

1) Tugas dan Kewajiban Orang Tua

Adapun tugas dan kewajiban orang tua yakni :

a) Menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak sehingga

perkembangannya yang secara optimal.

b) Tugas orang tua bukan melarang atau memerintah, akan tetapi lebih

mengarahkan agar mereka tetap berada pada jalur yang sebenarnya.



35

c) Mengarahkan, membimbing, membantu dalam pembinaan dan

pengembangan sesuai potensi yang dimiliki

d) Memelihara dan memberi bekal ilmu pengetahuan agama.

Jika anak sering mendapat perlakuan dan kekerasan yang tidak sesuai

dengan norma-norma kemanusiaan, yang didapatkan dari orang tuanya

maka secara tidak langsung akan dan melakukan pula kekerasan pada orang

lain. Pada akhirnya kesadaran orang tua untuk meluangkan waktunya utnuk

mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang akan mampu

membimbing dan mengarahkan generasi muda menjadi insan yang mandiri

dan bertanggung jawab.

2. Tugas dan kewajiban Guru.

Adapun tugas dan kewajiban guru dengan mengajar yakni membuat

persiapan mengajar, mengevaluasi hasil belajar. Oleh karena itu ada

beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru antara lain:

a) Wajib melakukan penemuan atas pembawaan yang ada pada diri anak

didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, angket dan

sebgainya.

b) Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik

dan menemukan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.

c) Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara

memperkenalkan dengan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar

anak didik memilihnya dengan tepat
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d) Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah

perkembangan anak didik secara baik.

e) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui

kesulitan dalam mengembangkan potensinya.

5. Kerjasama Antara Orang Tua, Sekolah dan Masyarakat

Kerjasama adalah melakukan suatu kegiatan yang serupa secara

bersama-sama atau berkelompok, bahwa kerjasama yang dimaksud adalah

antara orang tua dan guru dilakukan di sekolah secara bersama-sama dalam

rangka pembinaan pendidikan agama Islam agar anak didik dapat menjadi

kontrol dalam kegiatan belajar mengajar di rumah maupun di sekolah. Dalam

hal ini sesuai dengan pendapat Raja mudiharjo, mengatakan: pendidikan

mengupayakan adanya kerja sama antara guru dan orang tua dalam rangka

menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk dapat

terekspresikan secara alamiah semua minat dan kegiatan yang diperlukan.

Dari pernyataan tersebut bahwa kerja sama orang tua dan guru bukanlah

hanya untuk bersama-sama mengontrol kegiatan kegiatan anak didik saja,

tetapi diharpakan dalam kerja sama tersebut dapat menciptakan kesempatan

kepada anak untuk menyalurkan seluruh potensi yang dimilikinya. Hal ini

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim

pendidikan nasional dijelaskan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
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beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat

berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi

serta bertanggung jawab (UU.No.20 Tahun 2003: 8).

Prilaku atau sikap anak didik di lingkungan sekolah baik terhadap

teman maupun terhadap guru terutama dalam kreatifitas dan minat anak didik

dipengaruhi oleh sikap dan prilaku ditanamkan oleh sikap dan prilaku yang

ditanamkan oleh keluarga khususnya orang tua sebagai pendidik utama dan

pertama. Dalam hal ini dibutuhkan kepercayaan orang tua kepada guru di

sekolah agar dapat membentuk pribadi anak dalam pergaulan di lingkungan

sekolah. Oleh karena itu sangatlah berarti untuk menjadi perhatian khusus,

karena pada akhir-akhir ini sering terjadi tindakan-tindakan yang tidak terpuji

yang dilakukan oleh anak didik, sementara orang tua sering melimpahkan

kesalahan itu kepada sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi antara

orang tua dan guru di sekolah agar dapat bekerja sama dengan baik dan dapat

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Perkembangan peserta didik atau tumbuh berkembangnya anak pada

umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hereditas, lingkungan

proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan,

peranan tri pusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dikaitkan dengan tiga proses kegiatan

utama pendidikan (membimbing, mengajar, melatih). Meskipun kegiatan

pokok yang dilakukan lembaga pendidikan tersebut sama, tetapi peranan yang

dimainkan oleh tripusat pendidikan dengan tiga macam kegiatan pendidikan
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tersebut ditujukan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan

pengetahuan, dan kemahiran keterampilan.

Setiap pusat pendidikan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam

ketiga kegiatan pendidikan, yakni:

1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya.

2. Pengajaran dalam upaya pemahiran.

3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan.

Dalam melakukan pembinaan pendidikan, secara tidak langsung antara

orang tua, sekolah, dan masyarakat telah mengadakan kerjasama yang erat

dalam praktek pendidikan. Di dalam lingkungan keluarga, orang tua

meletakkan dasar-dasar pendidikan di rumah tangga, terutama dalam segi

pembentukan kepribadian, nilai moral, dan agama sejak kelahirannya.

Kemudian dilanjutkan dan dikembangkan dengan berbagai materi berupa

ilmu dan keterampilan yang dilakukan oleh sekolah. Orang tua anak

mengawasi dan menilai hasil didikan sekolah ini dalam kehidupan sehari-hari

dan dalam lingkungan masyarakat ikut serta berperan dalam mengontrol,

menyalurkan, dan membina serta meningkatkannya.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan

tersebut tertuju pada satu tujuan umum yaitu untuk membentuk peserta didik

mencapai kedewasaannya, sehingga mampu berdiri sendiri dalam masyarakat

sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan

masyarakatnya. Dengan demikian semua usaha pendidikan membantu

perkembangan dirinya.
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Secara sederhana “Hubungan” atau “communication” dapat diartikan

sebagai process by wich a person transmits a massage to another (proses

penyampaian berita dari seorang kepada orang lain). Kerjasama lembaga

pendidikan dengan masyarakat disini mengandung beberapa pelibatan secara

langsung yaitu:

a. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain

(juga sebagai sumber berita)

b. Apa yang disampaikan (isi/informasi)

c. Alat, medis yang digunakan (dapat berupa kata-kata bunyi, laporan dan

lain sebagainya

d. Tujuan penyampaian, (dapat perintah, pemberitahuan)

e. Orang yang menerima informasi (komunikasi/communicate)

f. Response/jawaban yang diberikan oleh sipenerima.

Berbagai bentuk humas dalam lingkup lembaga pendidikan dapat

dikelompokkan lagi menjadi bentuk langsung dan tidak langsung. Bentuk

langsung anatara lain pertemuan formal (rapat) antara guru, pertemuan

dengan orangtua/wali murid, pertemuan sekolah dengan masyarakat atau

instansi terkait lainnya.

Bentuk tidak langsung misalnya melalui media cetak (majalah dinding,

majalah pendidikan, pamflet), media elektronik (iklan pada televisi dan

radio), dan media pameran sekolah. Beberapa bentuk kerjasama hubungan

lembaga pendidikan dengan masyarakat sebagaimana telah disebutkan di atas

adalah majalah dinding dan media pendidikan. Dalam membuat media
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publisitas tersebut, ada beberapa asas publisitas yang seharusnya

diperhatikan, yaitu:

a. Materi obyektif dan resmi

b. Penyelenggara mading terorganisir

c. Mendorong partisipasi warga sekolah

d. Mempertahanka kontinyuitas

e. Memperhatikan respons/tanggapan.

Pendidikan dengan proses belajar mengajarnya tidak hanya terbatas di

sekolah saja. Akan tetapi disambung dengan pelajaran-pelajaran baru dari

pengalaman hidupnya di masyarakat.

Belajar bagi setiap siswa yang berlangsung secara kontinu di sekolah

dan di masyarakat. Apa yang diperoleh dibangku sekolah, tetap dikenang,

diingat, dan diintegrasikan selama tinggal dan bergaul di masyarakat. Oleh

karena itu, masyarakat perlu tahu secara garis besar tentang pendidikan di

sekolah agar mereka dapat mengantisipasi aktivitas-aktivitas putra-putrinya,

bisa menyiapkan sumber-sumber belajar yang diperlukan dan bisa melayani

kebutuhan putra-putrinya.

Menurut Sydney Hook, pentingnya hubungan dengan masyarakat

yaitu sekolah bisa mawas diri karena masyarakat tahu tentang sekolah dan

prestasinya, masyarakat ikut berpartisipasi mewujudkan cita-cita sekolah

sesuai dengan kebutuhannya dan sekolah lebih mudah dapat bantuan dan

dana masyarakat serta dukungan dalam mewujudkan cita-cita pemerintah.
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Selain itu, sekolah menyiapkan para siswa agar bebas dari kegelapan

dalam menangani masalah-masalah hidup dan kemasyarakatan serta dapat

mencari nafkah secara layak, sementara itu masyarakat menyiapkan

pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan bagi mereka dan menyambut produk

sekolah untuk pembangunan masyarakat itu sendiri. Agar hubungan sekolah

dengan masyarakat berjalan baik sudah tentu sekolah perlu memberikan

informasi secara kontinu tentang aktivitas-aktivitas kepada masyarakat

pendukungnya.

Informasi yang diberikan sekolah kepada masyarakat harus dilengkapi

dengan pengalaman bagi warga masyarakat, agar tumbuh citra yang positif

terhadap sekolah. Suatu citra yang menimbulkan sikap positif yang akan

menjelma menjadi dukungan terhadap pembangunan pendidikan di sekolah.

Citra dan sikap positif terhadap sekolah di atas diperkuat dengan

kenyataan bahwa orang tua / masyarakat pada umumnya tidak mampu

membina putra-putrinya agar berkembang dengan relatif sempurna tanpa

bantuan sekolah. Masyarakat memandang sekolah sebagai cara yang

menyakinkan dalam membina perkembangan para siswa, karena itu

masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya (sekolah).

Respon positif dari masyarakat ini perlu ditanggapi secara sungguh-

sungguh oleh sekolah. Disamping pedoman yang diberikan oleh pemerintah

pusat, sekolah harus membuka diri terhadap ide-ide dari masyarakat,

membahasnya, dan berusaha untuk dapat melaksanakannya.
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Agar kontak hubungan dengan masyarakat terjamin baik dan

berlangsung secara kontinu, maka diperlukan peningkatan profesi anggota

staf sekolah dari guru-guru. Disamping mampu melakukan tugasnya masing-

masing disekolah, mereka juga diharapkan mampu melakukan tugas-tugas

hubungan dengan masyarakat. Mereka bisa mengetahui aktivitas-aktivitas

masyarakatnya, paham akan adat istiadatnya, mengerti aspirasinya, mampu

membawa diri ditengah-tengah masyarakat, bisa berkomunikasi dengan

masyarakat, dan bisa mewujudkan cita-cita mereka itulah sebabnya mengapa

kompetensi dan perilaku guru juga diharapkan cocok dengan struktur sosial

masyarakat tempat ia bekerja.

Kemampuan guru membawa diri baik pada waktu berada di tengah-

tengah masyarakat maupun ketika melakukan pertemuan dengan anggota

masyarakat bisa mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap guru-guru bila

para guru bisa membawa diri dan bersikap sesuai dengan norma-norma yang

berlaku di masyarakat, responsif dan komunikatif terhadap warga masyarakat,

toleran dalam menghargai pendapat mereka, dan menunjukkan kemampuan

yang diinginkan oleh masyarakat dalam mendidik putra-putri mereka.

Program hubungan sekolah dengan masyarakat yang membuahkan

aktivitas-aktivitas bersama, komunikasi yang kontinu, dan proses saling

memberi dan saling menerima membuat introspeksi sekolah menjadi giat dan

kontinu pula serta membuat sekolah lebih mawas diri dengan adanya

sentuhan / peningkatan dari luar.
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Dampak lain yang sangat penting adalah dukungan moral dari

masyarakat terhadap usaha-usaha pembangunan pendidikan disekolah.

Dukungan ini sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan

tersebut. Membangun pendidikan di sekolah dengan mengisolasi diri dari

masyarakat cukup sulit, sebab seperti diuraikan diatas sekolah merupakan

bagian dari masyarakat. Membangun salah satu bagian dari masyarakat

haruslah mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan Hubungan Masyarakat Ditinjau dari kepentingan sekolah,

humas bertujuan untuk :

1. Meningkatkan mutu pendidikan disekolah yang bersangkutan

2. Memperlancar proses belajar mengajar

3. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan

dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah

Ditinjau dari kepentingan masyarakat, bertujuan untuk:

1. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam

bidang mental spiritual

2. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang

dihadapi oleh masyarakat

3. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat

4. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat

kemampuannya.

Adapun jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan

menjadi 3 jenis, yaitu:
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1. Hubungan edukatif, ialah hubungan kerja sama dalam hal mendidik

murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya

hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau

bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian

dan sikap pada diri anak

2. Hubungan kultural, yaitu usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat

yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan

kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan

hubungan kerja sama antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam

masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan

dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan

bahan pengajaran dan metode-metode pengajarannya.

3. Hubungan institusional, yaitu hubungan kerja sama antara sekolah dengan

lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun

pemerintah, seperti hubungan kerja sama antara sekolah satu dengan

sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintah setempat, ataupun

perusahaan-perusahaan Negara, yang berkaitan dengan perbaikan dan

perkembangan pendidikan pada umumnya.

Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga

pendidikan, teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga,

yaitu teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik peragaan, teknik elektronik.

1. Teknik Tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat

dilakukan secara tertulis, cara tertulis yang dapat digunakan meliputi:
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a. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada

permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib,

syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Kemudian

buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid, hal ini biasanya

dilaksanakan di taman kanak-kanak (TK).

b. Pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang

sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang

tersedia, dan kegiatan belajar. Pamphlet ini selain di bagikan ke

wali murid juga bias di sebarkan ke masyarakat umum, selain

untuk menumbuhkan pengertian masyarakat juga sekaligus untuk

promosi lembaga.

c. Berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin

pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang

kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atu pesantren. Dengan

membacanya orang tua murid mengetahui apa yang terjadi di

lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan

murid. Catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip

dengan berita kegiatan murid, keduanya sama-sama ditulis dan

disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini

berisi tentang keberhasilan seoran murid. Berita tersebut ditulis di

selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan

disebarkan ke masyarakat.
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d. Buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka

menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala

sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang

sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif,

kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid.

2. Teknik Lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga lisan,

yaitu:

a. Kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan

masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah

wali murid, warga atupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan

rumah ini guru akan mengetahui masalah anak dirumahnya.

Apabila setiap anak diketahui problemnya secara totalitas, maka

program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk

disesuaikan dengan minatnya. Hal ini akan memperlancar

mancapai tujuan program pendidikan sekolah tersebut.

b. Panggilan orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah,

pihak sekolah sesekali juga memanggil orang tua murid datang ke

sekolah. Setelah dating, mereka diberi penjelasan tentang

perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu

diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan

anaknya.

c. Pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang

masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan
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masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini

sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh

semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai acaranya

disusun terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap akan

mengadakan pertemuan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggara.

4. Teknik Peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat

dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan

yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan bias

berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan

anak-anak bernyanyi, membaca puisi, atau biasanya di pesantren

ketika mengadakan pengajian ditampilkan santri-santri yang hafal

nadhom alfiyah. Pada kesempatan itu kepala sekolah atau guru atau

juga pengasuh kalau di pondok pesantren dapat menyampaikan

program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah

atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program

itu

5. Teknik Elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik

maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan

masyarakat pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik,

misalkan dengan telpon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai

sarana untuk promosi pendidikan.

Ada beberapa teknik dalam berhubungan dengan masyarakat dalam

lembaga pendidikan antara lain :
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1. Laporan pada orang tua.

Teknik ini maksudnya adalah pihak sekolah memberikan laporan pada

orang tua murid tentang kemajuan-kemajuan, prestasi dan kelemahan

anak didik pada orangtuanya. Dengan teknik ini orangtua akan

memperoleh penilaian terhadap hasil pekerjaan anaknya, juga

terhadap pekerjaan guru-guru di sekolah.

2. Majalah sekolah.

Majalah sekolah ini diusahakan oleh orang tua dan guru-guru di

sekolah yang diterbitksan setiap bulan sekali. Majalah ini dipimpin

oleh, orang tua dan murid-murid bahkan alumni termasuk pula dewan

redaksi. Isi majalah ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan

sekolah, karangan guru-guru, orangtua dan murid-murid,

pengumuman-pengumuman dan sebagainya.

3. Surat kabar sekolah

Kalau sekolah itu mampu dapat menerbitkan surat kabar sekolah,

maka ini berarti bahwa sekolah dapat memberikan informasi yang

lebih luas kepada orang tua atau masyarakat daerah sekitarnya.

4. Pameran sekolah

Suatu tehnik yang efektif untuk memberi informasi tentang hasil

kegiatan dan keadaan sekolah pada masyarakat, ialah penyelenggaraan

pameran sekolah. Ada bermacam-macam cara untuk mengadakan

pameran sekolah itu. Sekolah mengadakan pameran dengan membuata

atau mengatur hasil pekerjaan murid-murid itu di luar sekolah atau di
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sekolah. Pameran sekolah akan menjadi lebih efektif lagi, kalau

kegiatan-kegiatan itu disiarkan melalui siaran-siaran pers dan radio di

tempat itu sehingga dapat menarik banyak orang dalam masyaraka.

5. “Open house”

“Open house” adalah tehnik untuk mempersilahkan masyarakat yang

berminat untuk meninjau sekolah serta mengobservasi kegiatan-

kegiatan dan hasil-hasil pekerjaan murid di sekolah, yang diadakan

pada waktu-waktu tertentu, misalnya sekali setahun pada penutupan

tahun pengajaran. Ada tiga langkah dalam pelaksanaan “open house”

ini:

a. Pengunjung dibawa ke dalam kelas atau auditorium sekolah untuk

diberi penjelasan tentang open house itu.

b. Pengunjung diantar ke tempat-tempat yang telah disediakan akan

hal-hal yang perlu dilihat.

c. Pengunjung diajak kembali ke kelas atau auditorium untuk

berdiskusi dan menilai open house.

6. Kunjungan ke sekolah.oleh orang tua murid yang dilakukan pada

pelajaran di berikan. Kepada orang tua itu diberi kesempatan untuk

melihat anak-anak mereka yang belajar di dalam kelas, juga untuk

melihat kegiatan-kegiatan di laboratorium, perlengkapan-

perlengkapan, gambar-gambar dan sebagainya, sehingga mereke

memperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan di sekolah itu.
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Setelah selesai melihat-lihat, orang tua diajak berdiskusi dan

mengadakan penilaian.

7. Kunjungan ke rumah murid.

Kunjungan ke rumah orangtua murid ini merupakan teknik yang

sangat efektif dalam mengadakan hubungan dengan orang tua di

rumah agar supaya dapat mengetahui latar belakang hidup anak-anak.

Banyak masalah yang dapat dipecahkan dengan teknik ini antara lain,

masalah kesehatan murid, ketidak hadiran murid, pekerjaan rumah,

masalah kurangnya pengertian orang tua tentang sekolah dan

sebagainya.

8. Melalui penjelasan yang di berikan oleh personel sekolah.

Kepala sekolah hendaknya berusaha agar, semua personil sekolah

mempunyai pengertian yang jelas tentang kebijakan sekolah,

organisasi sekolah dan semua kegiatan pendidikan dan pengajaran

serta usaha-usaha lainnya. Pada mereka harus ditanamkan sikap

loyalitasnya, rasa kekeluargaan.

9. Gambaran sekolah melalui murid-murid.

Informasi tentang keadaan sekolah dengan perantaraan murid-murid

itu diberikan melalui perencanaan sesuatu kegiatan yang wajar, antara

lain kalau sekolah itu terdapat di kota besar, maka gambaran itu

diberikan melalui program siaran pemancar radio untuk menyiarkan

sesuatu percakapan antara murid-murid atau antara murid dan guru,

misalnya tentang cara makan dan makanan sehat.



51

10. Laporan tahunan

Laporan tahunan ini dibuat oleh kepala sekolah dan laporan ini

diberikan kepada aparat pendidikan yang lebih atas. Laporan ini berisi

masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah termasuk

kurikulum, personalia, anggaran, biaya dan sebagainya. Selanjutnya

aparat tersebut memberikan laporan pada masyarakat.

11. Organisasi perkumpulan alumni sekolah.

Organisasi perkumpulan alumni sekolah adalah suatu alat yang sangat

baik untuk dimanfaatkan dalam memelihara serta meningkatkan

hubungan antara sekolah dan masyarakat. Murid-murid yang sudah

tamat sekolah biasanya mempunyai kenangan–kenangan dari

sekolahnya dan mereka merasa berkewajiban moral untuk membantu

sekolahnya baik berupa materiil maupun secara moril.

12. Melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Apabila ada beberapa kegiatan ekstra kurikuler yang sudah dianggap

matang untuk dipertunjukkan kepada orang tua murid dan masyarakat,

seperti sepak bola, drama dan lain-lain, maka sangat tepat sekali

kegiatan itu ditampilkan ke dalam masyarakat. Karena itu program

ekstra kurikuler hendaknya di rencanakan dan diatur, agar dapat

dimanfaatkan dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

13. Pendekatan secara akrab

Menurut Made Pidarta, teknik atau cara bekerja sama dengan

masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan cara berikut:
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1. Memakai surat kabar baik lokal maupun pusat.

2. Dengan buletin terbitan sekolah atau kantor pendidikan

3. Melalui radio dan televisi.

4. Melalui pameran pendidikan.

5. Lewat pertunjukan-pertunjukan sekolah.

6. Dengan mengadakan bazaar

7. Melalui karya wisata.

8. Dengan pengajaran unit di Masyarakat.

9. Dengan praktek di masyarakat.

10. Dengan memanfaatkan narasumber.

11. Dengan memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di masyarakat.

12. Dengan mengadakan bisnis bersama.

13. Mengadakan kegiatan sosial bersama.

14. Memelopori pembangunan di masyarakat

15. Melalui rapat atau musyawarah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi

yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah

masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat, serta

mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan

masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah

penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program

sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.
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Bentuk-bentuk hubungan kerja sama sekolah dengan masyarakat

antara lain:

1) Mengikutsertakan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat

Partisipasi warga sekolah, termasuk guru dan siswa dalam kegiatan

masyarakat sekitarnya, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-

perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya.

Selain itu keikutsertaan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat bisa

ditunjukkan dengan adanya program baksos (bakti sosial) untuk

masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah/ bencana,

kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya siswa, termasuk

pementasan karya tulis, karya seni dan karya keterampilan pada saat

HUT RI, kunjungan guru ke rumah tokoh masyarakat.

Hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian

sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang

senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan

masyarakat. Bagi sekolah sendiri, kegiatan tersebut dapat melatih para

siswanya untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan

untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama.

2) Menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat

Sekolah dapat menyediakan fasilitasnya untuk kepentingan masyarakat

sekitar sepanjang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran.

Fasilitas tersebut, misalnya:
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a) Lapangan olah raga yang digunakan sebagai sarana olahraga anggota

masyarakat di luar jam pelajaran sekolah.

b) Halaman sekolah untuk acara sholat idul fitri / idul adha untuk agama

islam

c) LCD sekolah untuk acara perayaan HUT RI.

3) Mengikut sertakan pemuka atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam

kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler. Dalam menjalankan kegiatan

yang direncanakan, sekolah tidak lepas dari dukungan masyarakat.

Masyarakat sangat berperan aktif dan mempengaruhi sekolah yang ada di

dalamnya. Misalkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

1. Ekstrakurikuler di bidang tarik suara, pihak sekolah bekerja sama

dengan penyanyi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

2. Pada saat perayaan hari besar, pihak sekolah mendatangkan tokoh

agama dalam masyarakat sebagai pengisi ceramah

3. Pada saat acara perpisahan, mendatangkan masyarakat yang

berpotensi di bidang seni untuk menberikan sambutan.

4. Sekolah mengundang organisasi atau perseorangan yang bersimpati

terhadap pendidikan untuk mengadakan rapat bersama guna

membahas pendidikan lingkungan dan masalah kenakalan.

5. Sekolah mengadakan kegiatan surat-menyurat antara seorang anak

yang nakal untuk dimintakan saran pembinaannya kepada seorang ahli

jiwa atau ahli pendidik yang ada dalam masyarakat
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6. Sekolah mengadakan konsultasi mengenai siswanya terhadap seorang

ahli yang ada dalam masyarakat, misalnya seorang siswa yang

mengalami gangguan pendengaran, guru dapat berkonsultasi dengan

dokter ahli THT. Dengan acara-acara tersebut yang melibatkan

anggota masyarakat dalam kegiatan sekolah, menambah kepedulian

dan sikap terbuka masyarakat kepada sekolah, serta masyarakat akan

merasa dihargai dan ikut berperan di dalam kegiatan-kegiatan di

sekolah.

4) Mendayagunakan sarana yang tersedia di masyarakat untuk keperluan

sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memandang masyarakat sebagai

laboratorium untuk belajar sehingga penting bagi guru-guru untuk

mengetahui fasilitas-fasilitas apa yang tersedia di dalam masyarakat yang

diperlukan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya, sumber-sumber alam

lingkungan sekitar, keadaan flora dan fauna, lapangan, jalan desa,

transportasi, lalu lintas. Semua sarana tersebut dapat dimanfaatkan

sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Contoh nyata yang

terjadi dalam lingkungan sekolah adalah

a) Memanfaatkan alam sekitar untuk media pembelajaran (sawah,

perkebunan, ladang dan hutan

b) Memanfaatkan toko-toko dalam masyarakat untuk tempat praktik

kerja siswa sesuai jurusannya,

c) Memanfaatkan lapangan warga untuk upacara bendera Hari Nasional.
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5) Mendayagunakan potensi masyarakat sebagai salah satu unsur

penanggung jawab pendidikan. Berdirinya suatu lembaga pendidikan

tidak lepas dari peran masyarakat. Potensi di dalam masyarakat sangat

mendukung perkembangan sekolah yang ada di lingkungannya.

Contohnya:

a. Mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam keanggotaan komite

sekolah

b. Mengikutsertakan masyarakat dan komite sekolah dalam rapat

perencanaan BP3.

c. Menampung aspirasi dari masyarakat yang memiliki potensi terhadap

perkembangan pendidikan di sekolah tersebut.

6) Mendayagunakan potensi orang tua siswa. Hubungan antara sekolah

dengan orang tua diperlukan secara terus-menerus selama orang tua

masih mempunyai anak yang bersekolah di sekolah tersebut. Diperlukan

kerja sama antara sekolah dan orang tua demi kepentingan siswa. Anak

lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di sekolah sehingga

pendidikan di sekolah dengan di rumah harus seirama. Di sinilah letak

pentingnya sekolah mendayagunakan potensi orang tua dalam dunia

pendidikan.

Bentuk-bentuk pendayagunaan potensi orang tua dalam mendidik anak :

a. Mendidik mental anak. Di sini orang tua mempunyai kemampuan

untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada

anak. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua dengan memberikan
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teladan/contoh yang baik dalam berkata maupun berperilaku.

Kebiasaan baik yang dilakukan orang tua tersebut secara tidak sengaja

telah mengajarkan norma-norma yang baik kepada anak. Anak pun

akan mengikuti kebiasaan baik dari orang tuanya.

b. Mengembangkan bakat anak. Setiap anak mempunyai bakat-bakat

tertentu, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Bakat-

bakat anak tersebut perlu segera diketahui oleh orang tua anak agar

dapat dikembangkan dan difasilitasi oleh orang tua sehingga bakat

anak dapat berkembang dengan optimal. Misalnya, orang tua dapat

memberikan les/kursus tertentu sesuai dengan bakat anak,

membelikan alat-alat khusus yang dapat menunjang pengembangan

bakat anak di rumah, mengikutsertakan anak dalam perlombaan yang

sesuai bakat anak.

c. Membantu anak dalam bidang pengajaran. Hal ini dapat dilakukan

orang tua dengan membantu dan mendampingi anak dalam

mengerjakan PR atau tugas. Jika orang tua belum mengerti materi PR

atau tugas yang diberikan guru kepada anak, orang tua dapat

menanyakannya pada guru atau mendampingi anak dalam mencari

informasi dari media lain, seperti internet.

d. Membantu guru dalam memecahkan permasalahan anak di sekolah

Banyak sekali permasalahan yang timbul di sekolah karena perkataan

maupun tingkah laku anak. Dalam menangani permasalah siswa

tersebut, sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa karena orang
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tua merupakan lingkungan terdekat siswa yang memberikan banyak

pengaruh kepada siswa. Masalah-masalah tersebut misalnya:

1) Anak kurang pendengaran, penglihatan

2) Anak cacat tubuh

3) Anak pemalas

4) Anak pemboros

5) Anak pemurung

6) Anak gagap

7) Anak lambat belajar

Dengan pemasalahan-permasalahan tersebut, guru dapat

memberikan penjelasan kepada orang tua siswa tentang kelemahan

putra-putrinya apakah ia lemah fisik, atau lemah mental atau hanya

sulit belajar. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang harmonis

sehingga tidak terjadi salah pengertian antara guru dan orang tua

murid.

7) Mengikutsertakan dunia usaha bagi kepentingan sekolah

Sekolah dapat bekerja sama dengan dunia usaha untuk meningkatkan

kemampuan siswa dalam bidang usaha tersebut dan dunia usaha dapat

pula dijadikan sponsor/penyandang dana dalam acara-acara khusus

sekolah, seperti pensi, ulang tahun sekolah, dan lain-lain. Bentuk

kerjasama tersebut misalnya:
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a. Sekolah bekerja sama dengan pengusaha komputer untuk

mengadakan berbagai pelatihan tentang penguasaan komputer

kepada para siswanya.

b. Sekolah bekerja sama dengan usahawan untuk memberikan

motivasi kepada siswa bagaimana kiat-kiat untuk mencapai

kesuksesan.

c. Sekolah bekerja sama dengan perusahaan telkomsel atau indosat

untuk dijadikan sponsor / penyandang dana dalam acara-acara

sekolah

d. Untuk sekolah kejuruan, pihak sekolah dapat mengadakan kerja

sama dengan desainer untuk program tata busana, swalayan untuk

program akuntansi, bengkel untuk program teknik mesin, dan lain-

lain pada saat akan mengadakan PKL.24

8) Pembinaan Akhlak

1. Pengertian akhlak

Dari segi bahasa, khuluq (kata dasar dari akhlak) berarti sifat yang

senantiasa tampak pada perilaku dan telah menjadi tabiat,25 hal ini juga

sebagaimana dikatakan oleh Profesor. Dr. Amril Mansur, MA, bahwa

khuluq dapat juga dikatakan sebagai Akhlak Potensial yang dimiliki

oleh manusia sebagai sesuatu yang dianugrahkan Allah SWT kepada

manusia untuk segera ditampilkan dalam bentuk prilaku nyata melalui

24 Daryanto, Administrasi Pendidikan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 65
25 Arief B. Iskandar (ed), Materi Dasar Islam( Islam mulai dari akar hingga daunnya), Al-

Azhar Press, Bogor, Cet. 4. 2010. Hlm. 160.
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usaha manusia.26

Jadi akhlak atau prilaku dalam perspektif etika Islam tidak lain

adalah prilaku Akhlak Aktual yang hidup dalam diri seseorang setelah

adanya upaya terus  menerus menumbuhkembangkan prilaku akhlak

potensial yang telah Allah SWT anugrahkan kepadanya, sehingga ia hadir

dalam bentuk tindakan-tindakan nyata.27 Pemaknaan akhlak seperti ini

sejalan dengan makna kata akhlak yang memang merupakan plural dari

kata khuluq yang berasal dari katakhalaqa yakni kata yang ditujukan

pada ciptaan asal dari Tuhan yang sangat sarat  dengan muatan daya

atau kemampuan dasar yang dapat disempurnakan melalui adanya

berbagai upaya nyata manusia kearah lahirnya penyempurnaan-

penyempurnaan.28

Menurut istilah, ia mengandung dua makna, salah satunya

lebih umum dari yang lain, yaitu:

1. Sifat yang tertanam dengan  kokoh  dalam setiap jiwa, baik yang

terpuji maupun tercela. Dengan kata lain, akhlak adalah gambaran

batin yang telah ditabiatkan kepada manusia.

2. Sifat yang berwujud sikap berpegang teguh kepada hukum-hukum

dan adab-adab syariat, baik berupa perintah yang harus dikerjakan

atau larangan yang harus ditinggalkan, atau dengan kata lain bahwa

jenis kedua ini dapat dihasilkan dengan usaha dan latihan yang

26Amril M, Akhlak Tasawuf, Program Pascasarjana UIN Suska Riau dan LSFK2P,
Pekanbaru, 2007, hal. 5

27 Ibid, hal. 7
28 Ibid, hal. 10



61

diupayakan oleh manusia.29

Senada dengan apa yang dikatakan oleh para pakar dalam

bidang akhlak,seperti Ibn Maskawaih (w.421/1030 M), mengatakan bahwa

akhlak adalah “sifat yang tertanam dalam  jiwa yang mendorongnya

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan

pertimbangan”,  dalam Abuddin Nata. Sementara Imam al-Ghazali

(1059-1111 M) mengatakan bahwa akhlak adalah “sifat yang tertanam

dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan

gampang dan mudah , tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”,

dalam Abuddin Nata.30

Secara umum dapat dikatakan bahwasanya Islam memerintahkan

semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah dan hina.

Islam memerintahkan segala macam amal soleh dan melarang segala

amal yang jelek. Allah berfirman :

                  
             

“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil, ihsan, dan

memeberikan nafkah kepada sanak kerabat. Dan Allah melarang semua

bentuk  perbuatan keji dan mungkar, serta tindakan melanggar batas.

29 Ali Imran, Akhlak Muslim, Kaysa Media, Jakarta, 2007. hlm.6
30 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 3
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Allah mengingatkan kalian agar kalian mau mengambil

pelajaran”.(QS.An-Nahl :90)

Akhlak mulia merupakan salah satu asas terpenting dalam

ajaran Islam untuk membina pribadi dan memperbaiki masyarakat.

Keselamatan masyarakat, kekuatan, kemuliaan, dan kewibawaan pribadi-

pribadinya sangat bergantung kepada sejauh mana mereka berpegang

dengan akhlak mulia tersebut. Dan masyarakat akan hancur dan rusak

tatkala mereka meninggalkan dan menjauhkan akhlak yang terpuji.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas bahwa akhlak itu

sebenarnya terbagi ke dalam dua bagian yaitu :

a. Akhlak     Potensial yang merupakan     akhlak yang

telah dianugrahkan oleh Allah SWT kepada manusia

tergantung kepada manusia itu sendiri untuk

mengembangkannya kearah yang baik atau yang buruk. Atau

dengan kata lain yang telah tertanam dalam jiwa seseorang.

b. Akhlak Aktual sebagai aplikasi dari akhlak potensial yang telah

ada pada diri manusia atau  prilaku manusia dalam tindakan

nyata dalam kahidupan sehari-hari. Karena adanya usaha-usaha

yang telah dilakukan oleh manusia.

Jadi dengan kata lain Akhlak potensial telah ada sebagai

anugrah dari Allah SWT lalu tergantung manusia untuk

mengembangkannya melalui berbagai upaya untuk menampilkan yang

seseuai dengan etika Islam.
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2. Dasar Akhlak

Jelaslah bahwa dalam hal perilaku dalam masyarakat, kita

mengenal istilah akhlak, moral dan etika. Ketiga kata itu pada hakikatnya

memiliki makna yang sama, yaitu berbicara tentang benar dan salah serta

baik dan buruk. Namun tolok ukur benar dan salah atau baik dan buruk

seringkali bersifat relative, adakalanya sesuatu yang dianggap  benar

atau baik dalam suatu masyarakat justru dianggap salah atau buruk dalam

masyarakat yang lain. Bisa juga, apa yang benar atau baik pada zaman

dulu dianngap salah atau buruk pada zaman sekarang.

Oleh karena itu, diperlukan tolok ukur universal yang bisa

diterima dalam semua masyarakat dan pada zaman kapan pun. Kita

sebagai orang- orang yang beriman tentu yakin bahwa tidak ada yang

lebih universal daripada aturan Allah SWT. Maka dalam berakhlak pun

kita harus bersandar pada aturan Allah SWT. Karena hanya Allah SWT

yang mengetahui hakikat dari kebaikan dan keburukan, sedangkan kita

hanya menduga-duga saja. Sementara itu, sesuatu yang diduga-duga

hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu benar atau salah.

Dari mana kita mengetahui aturan dan ketentuan Allah SWT?.

Dalam membimbing manusia, Allah SWT telah mengutus rasul-rasul-

Nya, dan bahkan sebagian mereka dibekali dengan kitab suci. Pada kita

umat akhir zaman, Allah SWT telah mengutus rasul-Nya yang terakhir,
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yaitu Nabi Muhammad  SAW. Bersamaan dengan diutusnya Nabi

Muhammad SAW, Allah SWT juga menurunkan kitab-Nya, yaitu Al-

Qur’an. Kitab suci inilah yang berisi aturan dan ketentuan Allah

SWT untuk kita. Dengan demikian, kalau kita ingin berakhlak sesuai

aturan dan ketentuan Allah SWT maka kita mesti merujuk pada Al-

Qur’an.

Lalu, bagaimana kita memahami aturan-aturan dan nilai-nilai

akhlak dari Al-Qur’an?. Kepada kita yang mengharapkan rahmat Allah

SWT dan keselamatan di dunia dan akhirat, Al-Qur’an menyuruh kita

agar meneladani Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah

memperkenalkan beliau kepada kita berkaitan dengan akhlaknya yang

mulia.31 Allah SWT berfirman :

               
 

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik

bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT

dan keselamatan pada hari kiamat, dan banyak mengingat Allah SWT”.

(Q.S. al-Ahzab : 33 : 21).

Jadi, kalau kita ingin berakhlak menurut Al-Qur’an maka kita

harus meneladani Rasulullah SAW dan mencontoh perilaku. Dengan kata

lain, kita harus mengikuti Sunnahnya. Dengan demikian, sumber akhlak

31 M.Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern (Membangun Karakter Generasi
Muda), Marja, Bandung, 2012. Hlm. 30
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bagi kaum Muslim adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Dan memang,

persoalan akhlak dalam Islam banyak dibicarakan dan dimuat dalam Al-

Qur’an dan hadis.

Sumber tersebut memberikan batasan-batasan dalam tindakan

sehari- hari bagi manusia. Didalamnya dijelaskan arti baik dan buruk,

diberikan informasi kepada umat tentang apa yang semestinya dilakukan

dan bagaimana harus bertindak, dan apa yang mesti dihindarkan dan

ditingalkan. Dengan demikian, akan mudah diketahui, apakah suatu

perbuatan adalah tindakan terpuji atau tercela, benar atau salah.

Dalam Islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan baik

buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi

SAW. Apa yang baik menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, itulah yang

baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya,

apa yang buruk menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, itulah yang tidak

baik dan harus dijauhi.32 Ketika ‘Aisyah ditanya tentang akhlak

Rasulullah, ia menjawab Akhlak Rasululah ialah Al-Qur’an.

Maksud perkataan ‘Aisyah adalah bahwa segala tingkah laku dan

tindakan beliau, baik yang lahir maupun batin senantiasa mengikuti

petunjuk dari Al-Qur'an. Al-Qur’an selalu mengajarkan umat Islam untuk

berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk. Ukuran baik

dan buruk ini ditentukan oleh Al-Qur’an.33

Kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan dengan jelas

32 Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, Pustaka Setia, Bandung, 2008. Hlm. 208
33 Ibid, hlm. 210
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dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an menjelaskan  berbagai pendekatan yang

meletakkan Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan

akhlak yang paling terang dan jelas. Pendekatan Al-qur’an dalam

menerangkan akhlak mulia, bukan pendekatan teoritikal, tetapi dalam

bentuk konseptual dan penghayatan.

Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digamabarkan dalam

perwatakan manusia, dalam sejarah, dan dalam realita kehidupan

manusia semasa Al-qur’an diturunkan. Al-Qur’an menggambarkan

akidah orang-orang yang beriman, kelakuan mereka yang mulia dan

gambaran kehidupan mereka yang tertib, adil, luhur, dan mulia.

3. Tujuan Pembentukan Akhlak

Islam adalah agama rahmat bagi umat manusia. Ia datang dengan

membawa kebenaran dari Allah SWT dan dengan tujuan ingin

menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan hidup kepada manusia

dimanapun mereka berada. Agama Islam mengajarkan kebaikan,

kebaktian, mencegah manusia dari tindakan onar dan maksiat.34

Sebelum merumuskan tujuan pembentukan akhlak, terlebih dahulu harus

kita ketahui mangenai tujuan pendidikan islam dan tujuan pendidikan

akhlak.

Muhamad Al-Munir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan

Islam adalah :

a. Tercapainya manusia seutuhnya

34 Hasan Basri, Remaja Berkualitas : Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 2004), Cet. 4, hlm. 145
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b. Tercapainya kebahagiaan dunia dan akherat

c. Menumbuhkan kesadaran manusia mengabdi dan takut kepada

Allah.35

Menurut Muhamad Al-Athiyah Al-Abrasy, tujuan utama dari

pendidikan Islam ialah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang

sanggup menghasilkan orang–orang yang bermoral, laki-laki maupun

perempuan, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita- cita yang

benar dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya,

menghormati hak asasi manusia, tau membedakan baik dan buruk,

memilih suatu fadilah karena ia cinta pada fadilah, menghindari suatu

perbuatan yang tercela, karena ia tercela, dan mengingat Tuhan dalam

setiap pekerjaan yang mereka lakukan.36

Sedangkan tujuan pendidikan akhlak dalam Islam ialah untuk

membentuk orang-orang berakhlak baik,  keras kemauan, sopan dalam

bicara dan  perbuatan, mulia dalam tingkah laku  dan perangai,

bersifat bijaksana, sempurna, beradab, ikhlas, jujur, dan suci.37

Dari beberapa keterangan di atas, dapat ditarik rumusan

mengenai tujuan pendidikan akhlak, yaitu membentuk akhlakul karimah.

Sedangkan pembentukan akhlak sendiri itu sebagai sarana dalam

mencapai tujuan pendidikan akhlak agar menciptakan menusia yang

berakhlakul karimah.

35 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 1, hlm. 74-75

36 Muhammad Al-Athiyah Al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1970), Cet. 1, hlm. 108

37 Ibid, hlm. 109
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4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembentukan Akhlak

Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan

akhlak ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal

a. Faktor internal

Yaitu keadaaan peserta didik itu sendiri, yang meliputi latar

belakang kognitif (pemahaman ajaran agama, kecerdasan), latar

belakang afektif (motivasi, minat, sikap, bakat, konsep diri dan

kemandirian).38

Pengetahuan agama seseorang akan mempengaruhi

pembentukan akhlak, karena ia  dalam pergaulan sehari-hari tidak

dapat terlepas dari  ajaran agama. Selain kecerdasan yang

dimiliki, peserta didik juga harus mempunyai konsep diri yang

matang. Konsep diri dapat diartikan gambaran mental seorang

terhadap dirinya sendiri, pandangan terhadap diri, penilaian  terhadap

diri, serta usaha untuk menyempunakan dan mempertahankan  diri.39

Dengan adanya konsep diri yang baik, anak tidak akan mudah

terpengaruh dengan pergaulan bebas, mampu membedakan antara

yang baik dan buruk, benar dan salah.

Selain konsep diri   yang matang, faktor internal juga

dipengaruhi oleh minat, motivasi dan kemandirian belajar. Minat

38 Mutholi`ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: Gunung Jati,
2002), Cet. 1, hlm. 8

39 Ibid, hlm. 27
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adalah suatu harapan, dorongan untuk mencapai sesuatu atau

membebaskan diri dari suatu perangsang yang tidak menyenangka.40

Sedangkan motivasi adalah menciptakan kondisi yang

sedemikian rupa, sehingga anak mau melakukan apa yang dapat

dilakukannya. Dalam pendidikan motivasi berfungsi sebagai

pendorong kemampuan, usaha, keinginan, menentukan arah dan

menyeleksi tingkah laku pendidikan.

b. Faktor eksternal

Yaitu yang berasal dari luar peserta didik, yang meliputi

pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan

masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam

terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseorang adalah faktor

lingkungan. Selama ini dikenal  adanya  tiga lingkungan pendidikan,

yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.41 Merupakan

faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku atau akhlak

remaja, dimana perkembangannya sangat dipengaruhi faktor

lingkungan, di antaranya adalah:

1) Lingkungan keluarga (orang tua)

Orang tua merupakan penanggung jawab pertama dan yang

utama terhadap pembinaan akhlak dan kepribadian seorang anak.

Orang tua dapat membina dan membentuk akhlak dan

kepribadian anak melalui sikap dan cara hidup yang diberikan

40 Abdul Mujib, et.al., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 117
41 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

2001), Cet. 2, hlm. 21
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orang tua yang secara tidak langsung merupakan pendidikan

bagi sang anak. Dalam hal ini perhatian yang cukup dan kasih

sayang dari orang tua tidak dapat dipisahkan dari upaya

membentuk akhlak dan kepribadian seseorang.

2) Lingkungan sekolah (pendidik)

Pendidik di sekolah mempunyai andil cukup besar dalam

upaya pembinaan akhlak dan kepribadian anak yaitu melalui

pembinaan dan  pembelajaran pendidikan agama Islam kepada

siswa. Pendidik harus dapat memperbaiki akhlak dan kepribadian

siswa yang sudah terlanjur rusak dalam keluarga, selain juga

memberikan pembinaan kepada siswa. Disamping itu,

kepribadian, sikap, dan cara hidup, bahkan sampai cara

berpakaian, bergaul dan berbicara yang dilakukan oleh seorang

pendidik   juga mempunyai hubungan  yang signifikan dengan

proses pendidikan dan pembinaan moralitas siswa yang sedang

berlangsung.

3) Lingkungan masyarakat (lingkungan sosial)

Lingkungan masyarakat tidak   dapat   diabaikan dalam

upaya membentuk dan membina akhlak serta kepribadian

seseorang. Seorang anak  yang  tinggal dalam lingkungan yang

baik, maka ia juga akan tumbuh menjadi individu yang baik.

Sebaliknya, apabila orang tersebut tinggal dalam lingkungan yang

rusak akhlaknya, maka tentu ia juga akan ikut terpengaruh
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dengan hal-hal yang kurang baik pula.42

Lingkungan pertama dan utama pembentukan dan

pendidikan akhlak adalah keluarga yang pertama-tama

mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah, pengalaman

tentang pergaulan manusia dan kewajiban memperkembangkan

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang

lain adalah orang tua. Tetapi lingkungan sekolah dan masyarakat

juga ikut andil dan berpengaruh terhadap terciptanya akhlak mulia

bagi anak.

5. Materi Pembentukan Akhlak

Akhlak atau   budi   pekerti yang mulia adalah jalan untuk

memperoleh kebahagiaan dunia dan di  akhirat kelak serta

mengangkat derajat manusia ke tempat mulia sedangkan akhlak yang

buruk adalah racun yang berbahaya serta merupakan sumber keburukan

yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah SWT. sekaligus

merupakan penyakit hati dan   jiwa yang akan memusnahkan arti

hidup yang sebenarnya.

Menurut Hamzah Ya’qub dan Barnawie Umary, materi-materi

pembentukan akhlak dibagi menjadi dua kategori, pertama, materi akhlak

mahmudah yang meliputi: al-amanah (dapat  dipercaya), ash-shidqah

(benar atau jujur), al-wafa’ (menepati janji), al-‘adalah (adil), al-

iffah (memelihara kesucian hati), al-haya’ (malu).43 Al ikhlas (tulus), as-

42 Mukhtar, Op Cit, hlm. 73-74
43 Hamzah Ya`qub, Op Cit, hlm. 98-100
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shobru (sabar), ar-rahmah (kasih sayang), al-afwu (pema’af), al-iqtisshad

(sederhana), al-khusyu’ (ketenangan), as-sukha (memberi), at-tawadhu’

(rendah hati), as-syukur (syukur), at-tawakkal (berserah diri), as-saja’ah

(pemberani).44 Kedua, materi   akhlak madzmumah (tercela) yang

meliputi : khianat, dusta, melanggar janji, dzalim, bertutur kata yang

kotor, mengadu domba, hasut,  tama’, pemarah, riya’, kikir, takabur,

keluh kesah, kufur nikmat, menggunjing, mengumpat, mencela,

pemboros, menyakiti tetangga, berlebih-lebihan dan membunuh.45

Sedangkan Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa secara garis

besar, materi pemgentukan akhlak terbagi dalam dua bagian,

pertama adalah akhlak terhadap Allah atau khalik (pencipta), dan

kedua adalah akhlak terhadap makhluk semua ciptaan Allah.46

a. Akhlak terhadap Allah

Alam dan seisinya ini mempunyai pencipta dan pemelihara yang

diyakini adanya yakni Allah SWT. Dialah yang memberikan rahmat

dan menurunkan adzab kepada siapa saja yang dikehendakinya oleh

karena itu manusia wajib ta’at dan beribadah hanya kepada-Nya

sebagai wujud rasa terima kasih terhadap segala yang telah

dianugerahkan Allah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah

dalam surat An-Nahl ayat 53 :

            
44 Barnawy Umary, Op Cit, hlm. 44-45
45 Ibid, hlm. 43
46 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2000), hlm. 352
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“ Dan apa saja yang ada (dimiliki) pada dirimu berupa nikmat,

kesemuanya itu merupakan pemberian dari Allah… QS An- Nahl

: 53)”

Manifestasi dari manusia terhadap Allah antara lain : cinta dan

ikhlas kepada Allah, takwa (takut berdasarkan  kesadaran

mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang Allah),

bersyukur atas nikmat yang   diberikan, tawakkal (menyerahkan

persoalan kepada Allah), sabar dan ikhlas.

b. Akhlak terhadap Diri Sendiri

Akhlak terhadap diri sendiri yang dimaksud adalah bagaimana

seseorang menjaga  dirinya (jiwa dan raga) dari perbuatan yang

dapat menjerumuskan dirinya atau  bahkan berpengaruh kepada

orang lain karena diri sendiri merupakan asal motivasi dan

kembalinya manfaat suatu perbuatan. Sebagaimana  firman Allah

dalam al-Qur'an surat At- Tahrim ayat 6 :

                      
             

Hai orang-orang yang beriman  jagalah diri dan keluargamu dari

siksa api neraka… (QS. At-Tahrim : 6)

Ayat di atas menjadi dasar untuk meyakinkan bahwa sikap

terhadap diri sendiri adalah prinsip yang perlu mendapat

perhatian sebagai menifestasi dari tanggung jawab terhadap dirinya

dalam bentuk sikap dan perbuatan akhlak yang terpuji.
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c. Akhlak terhadap Sesama Manusia

Di dunia ini tidak ada seorangpun yang bisa hidup tanpa

bergantung kepada orang lain, sebagai makhluk sosial yang hidup

ditengah-tengah masyarakat, Islam menganjurkan umatnya untuk

saling memperhatikan satu sama lain dengan saling menghormati

tolong menolong dalam kebaikan, berkata sopan, berperilaku adil dan

lain sebagainya. Sehingga tercipta sebuah kelompok masyarakat yang

hidup tentram dan damai. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an

surat Al-Maidah ayat 2 :

                   
  

…Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan

kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran…(QS. Al-Maidah ; 2)

Sedangkan akhlak terhadap sesama bagi anak usia

sekolah menengah pertama, antara lain:

1) Akhlak terhadap orang tua, Allah memerintahkan manusia

untuk selalu patuh dan taat serta menjaga hubungan duniawi

kepada kedua orang tua dan selalu bertindak sopan kepada

keduanya, bertutur kata secara lembut, merendahkan hati,

berterima kasih dan memohonkan rohmah dan maghfiroh kepada

Allah SWT.
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Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23-

24 :

             
                 
             
    

Dan  Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara

keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan

kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku

waktu kecil.(QS Al-Isra :23-24)

2) Akhlak terhadap guru, guru harus dipatuhi dan  dihormati

karena merupakan orang tua yang telah mengajarkan  ilmu yang

membuat manusia menjadi lebih beradab, mengerti sopan santun

dan merawat anak didiknya sebagaimana seseorang menyayangi

anaknya. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang murid
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menghormati dan mengagungkan gurunya. Menurut sahabat

Ali bin Abi Tholib sebagaimana dikutip Az-Zarnuji kedudukan

murid dan guru adalah :

“Sayalah menjadi hamba sahaya orang yang telah

mengajariku satu huruf, tercera padanya saya mau dijual, di

merdekakan ataupun tetap dijadikan hamba d.Akhlak terhadap

Lingkungan”

Manusia diposisikan Allah sebagai  khalifah di atas bumi ini

dan hidup ditengah-tengah  lingkungan bersama makhluk lain

sehingga sudah menjadi kewajibannya untuk menjaga

lingkungan sebagai makhluk yang memiliki derajat tertinggi

dengan akal dan kemampuannya mengelola alam. Sebagaimana

firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 11-12 :

        
         

Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat

kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya

Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Ingatlah,

Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat

kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS Al-Baqarah :11-12)
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6. Metode Pembentukan Akhlak

Keberhasilan proses pendidikan dalam mengantarkan anak

mencapai tujuan yang diharapkan, tidak terlepas dari peranan metode

yang digunakan. Menurut istilah, metode adalah cara berpikir menurut

system tertentu. Atau dalam pengertian lain metode adalah prosedur yang

dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan

akhlak, metode berarti semua upaya, prosedur, dan cara yang

ditempuh untuk menanamkan nilai-nilai akhlak pada diri remaja.

Dalam proses pendidikan, metode mempunyai kedudukan sangat

penting guna mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan

kehati-hatian dalam menentukan metode. Sebab jika salah mengambil

suatu metode, tujuan pendidikan tidak akan tercapai bahkan akan

membawa mudharat terhadap anak didik.

Menurut Islam, metode yang bisa digunakan untuk mendidik

akhlak remaja antara lain adalah47

1. Mendidik melalui keteladanan

Pentingnya keteladanan dalam mendidik anak, termasuk anak remaja

menjadi pesan kuat dari Al-Qur’an. Sebab keteladanan adalah sarana

penting dalam pembinaan karakter seseorang. Satu kali perbuatan baik

dicontohkan lebih baik dari seribu kata yang diucapkan.

47 Amirullah Syarbaini, Kiat-Kiat Islami Mendidik Akhlak Remaja, Kompas-Gramedia,
Jakarta, 2012. Hlm. 4
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2. Mendidik melalui perhatian

Perhatian adalah satu hal yang mutlak dilakukan disamping member

lingkungan yang aman sehingga anak remajanya tahu harus pergi kemana

saat hatinya gundah, setiap orang tua wajib memperhatikan dan

menyuburkan hati mereka dengan ilmu dan iman serta memakaikan

pakaian taqwa pada rohaninya

3. Mendidik melalui kasih sayang

Begitu pentingnya peran kasih saying dalam pengembangan ruh dan

keseimbangan jiwa  anak-anak. Memberikan kasih sayang merupakan

metode yang sangat berpengaruh dan efektif dalam mendidik anak. Sebab

kasih sayang memiliki daya tarik dan memotivasi akhlak yang baik, serta

memberikan ketenangan dan kedamaian anak-anak yang nakal sekalipun

4. Mendidik melalui nasehat

Metode nasihat merupakan penyampaian kata-kata yang menyentuh hati

dan disertai dengan keteladanan. Dengan demikian metode ini

memadukan antara metode ceramah dengan keteladanan, namun lebih

diarahkan kepada bahasa hati, tetapi bisa pula disampaikan dengan

pendekatan rasional. Bila kita Al-Qur’an, kita akan menemukan tentang

metode nasihat yang dilakukan oleh para nabi kepada kaumnya, begitu

juga kisah Luqman memberi nasihat kepada anaknya agar menyembanh

Allah SWT dan berbakti kepada orang tua, serta melakukan sifat-sifat

terpuji
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5. Mendidik melalui curhat

Metode curhat dalam bentuk saling bertanya dan menjawab dengan penuh

perasaan curahan hati yang dilakukan Rasulullah SAW, merupakan

cara paling cemerlang karena jawaban akan langsung keluar dari anak itu

sendiri

6. Mendidik melalui pembiasaan

Metode pembiasaan dalam membina akhlak mulai sangat terbuka luas,

dan merupakan metode yang tepat. Pembiasaan yang dilakukan sejak

dini/sejak kecil akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut

menjadi semacam adat kebiasaan, sehingga menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari kepribadiannya. Pembiasaan perilaku seperti

melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam (beribadah), membina

hubungan atau interaksi yang harmonis dalam keluarga, memberikan

bimbingan, arahan, pengawasan dan nasihat merupakan hal yang

senantiasa harus di lakukan oleh orang tua agar perilaku remaja yang

menyimpang dapat dikendalikan.

7. Mendidik melalui kisah atau cerita

Adapun tujuan metode bercerita adalah agar pembaca atau pendengar

cerita/kisah dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk

sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari- hari. Dengan

bercerita orang tua atau guru dapat menanamkan nilai- nilai Islam pada

anaknya, seperti menunjukkan perbedaan perbuatan baik dan buruk, serta

ganjaran setiap perbuatan.



80

Tapi perlu diingat oleh kita semua, bahwa bercerita bukan hanya berfungsi

sebagai hiburan, tetapi juga merupakan suatu cara yang dapat

digunakan   dalam mencapai sasaran atau target pendidikan. Selaini

itu, mendidik dengan metode cerita atau kisah, juga dapat menjadikan

suasana belajar menyenangkan dan menggembirakan dengan penuh

dorongan  dan motivasi, sehingga pelajaran atau materi pendidikan dapat

dengan mudah diberikan.

8. Mendidik melalui penghargaan dan hukuman

Islam juga telah memberikan  penjelasan lengkap  tentang teknik

penerapan penghargaan dan hukuman dalam upaya pembinaan akhlak

anak. Beberapa teknik penggunaan   penghargaan yang diajarkan

Islam di  antaranya adaang diajarkan Islam di antaranya adalah :

a. Dengan ungkapan kata (pujian)

b. Dengan memberikan hadiah

c. Dengan memberikan senyuman atau tepukan

d. Dengan mendoakannya

e. Menunjukkan kebaikannya

f. Menganggap diri kita bagian dari mereka

Sedangkan teknik pemberian  hukuman yang diperbolehkan Islam

antara lain :

a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, dan kasih

sayang.

b. Harus didasarkan pada alasan keharusan
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c. Harus menimbulkan kesan di hati anak

d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik

e. Harus diikuti dengan pemeberian maaf dan harapan serta

kepercayaan

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Peranan Pembina Kegiatan

Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak

Peserta Didik di SMA Negeri 7 Manado, oleh Supriadi. Dengan

menggunakan metode penelitian kualitaif.Dengan hasil penelitian, bahwa

kegiatan diluar jam belajar salah satunya kegiatan ekstrakurikuler

merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam pembinaan

akhlak siswa dengan faktor-faktor pendukungnya.

2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul Integrasi Pendidikan Nilai

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar sebagai

Upaya pembinaan Akhlak Siswa, oleh Firman Robiansyah.Dengan

menggunakan metode penelitian kualitaif. Dengan hasilpenelitian, bahwa

pengintegrasian Pendidikan Nilai dalam PembelajaranPAI di sekolah tidak

hanya dilakukan oleh guru agama di sekolahmelainkan adanya dukungan

dan kerjasama kepala sekolah dan seluruh warga sekolah termasuk orang

tua dan masyarakat

C. Konsep Operasional

1. Pelaksanaan Kerjasama Kepala Madrasah, Guru dan Orang Tua

a. Sekolah mengadakan pertemuan antara guru dengan orang tua
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b. Sekolah mengadakan perayaan setiap akhir tahun

c. Guru mengadakan pertemuan dengan orang tua pada waktu

penerimaan peserta didik baru

d. Guru mengadakan konsultasi langsung dengan orang tua

e. Guru memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua tentang

akhlak peserta didik

f. Guru melakukan pemberitahuan melalui Via Telepon tentang akhlak

peserta didik

g. Guru memberikan nilai rapor peserta didik kepada orang tua

h. Guru mengadakan kunjungan ke rumah orang tua ketika anaknya sakit

2. Pembinaan Akhlak Peserta Didik

a. Guru membimbing dan mengarahkan siswa melaksanakan sholat

zuhur berjama’ah di sekolah

b. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik melaksanakan

sholat dhuha

c. Guru membimbing siswa membaca al-qur’an sebelum memulai

proses pembelajaran

d. Guru membiasakan siswa berceramah agama setelah selesai sholat

zuhur berjama’ah

e. Guru senatiasa memberikan tanggung jawab kepada siswa dalam

tugas piket mushalla

f. Guru menyuruh siswa saling tolong-menolong kepada sesama dalam

meringankan penderitaan orang lain
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g. Guru memberikan sangsi siswa yang tidak melaksanakan sholat

zuhur

h. Guru mengajarkan kesopanan kepada siswa

i. Guru memberikan nasihat kepada siswa

j. Guru mengajak siswa menjaga penghijauan sekolah

k. Guru menyuruh agar siswa menjaga fasilitas sekolah

l. Guru menyuruh siswa menciptakan suasana aman

m. Guru menegur siswa agar tidak diskriminasi kepada teman-

temannya.


