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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional disebutkan pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Usaha dan tujuan Pendidikan Nasional yang menjadikan tugas dari guru

Pendidikan Agama Islam sebagai pemegang peran utama, menjadi guru

dibutuhkan kepribadian yang baik dan berakhlak karimah, karena guru adalah

ujung tombak dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha

pembentukan.

Akhlak guru menjadi contoh teladan bagi siswa, oleh sebab itu haruslah

guru berpegang teguh dengan ajaran agama, serta berakhlak mulia, berbudi luhur

dan penyayang kepada siswanya.1

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ;

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang berakhlak

paling mulia.” (HR. Abu Daud, Tarmidzi dan Ahmad).

1 Mahmud Al Mishri, Ensiklopedia akhlak Muhammad SAW, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2009), hlm. 31
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Ibnu Qayyim menuturkan :

“Keseluruhan isi agama Islam merupakan akhlak. Jadi, barang siapa yang

akhlaknya lebih luhur daripada dirimu, berarti ia memiliki agama yang lebih

daripada dirimu.”

Dari hadits diatas dijelaskan di antara hal yang paling mulia bagi manusia

sesudah iman dan ibadah kepada Allah ialah akhlak yang mulia. Dengan akhlak

yang mulia kemanusiaan manusia, sehingga jelas perbedaannya dengan hewan.2

Mendidik itu sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar, memberikan

dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh dan membiasakan. Guru

juga bertugas :

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada siswa dengan berbagai cara

seperti wawancara, observasi, pergaulan dan angket.

2. Berusaha menolong siswa mengembangkan pembawaan yang baik dan

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.

3. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan

siswa berjalan dengan baik.3

Ironisnya, selama ini pelaksanaan pendidikan akhlak masih terbatas hanya

pada aspek kognitif untuk pembekalan pengetahuan siswa saja. Hal ini nampak

jelas pada proses pembelajaran maupun pada evaluasi pendidikan yang lebih

2 Sudirman Teba, Manusia Malaikat, (Yogyakarta: Cangkir Geding, 2005), hlm. 67
3Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2001), hlm. 79
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terbatas pada penyerapan pengetahuan. Guru di depan kelas lebih banyak

mengajarkan pengetahuan, belum pada menciptakan situasi pendidikan yang

mendorong tertanamnya nilai-nilai untuk membentuk akhlak siswa. Padahal

sebenarnya tugas guru bukan hanya sebatas itu, akan tetapi ia juga harus dapat

memperbaiki pendidikan akhlak yang telah diterima siswa, baik dalam keluarga

maupun masyarakat sekitarnya, karena pendidikan akhlak mengandung arti dan

peranan penting dalam pembentukan tingkah laku siswa. Sebab dalam pendidikan

akhlak ini siswa tidak hanya diarahkan kepada kebahagian di dunia saja,

melainkan untuk mendapatkan kabahagian di akhirat juga.

Tugas tersebut merupakan kewajiban utama guru, karena ajaran agama

Islam membimbing manusia agar memperbaiki akhlak diri pribadi dan

masyarakatnya. Lingkungan masyarakat yang rusak agar serta diubah akhlaknya,

sehingga perbuatan dan perilakunya baik.

Dewasa ini telah terjadinya dekadensi akhlak dikalangan siswa di sekolah-

sekolah yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran moral sering terjadi dan

banyak ditemukan diantaranya : tata kesopanan peserta didik yang kurang dan

perilakunya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku

disekolah. Oleh sebab itu perlunya peran aktif dari sebagian kalangan terkait,

untuk bersama-sama mengentaskan problematika akhlak siswa, tentunya dalam

hal ini guru dituntut lebih berperan ekstra dalam proses pembentukan akhlak.4

4 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 157
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Masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan

pendidikan, karena banyak dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa

tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak.

Salah satu unsur penting dari kependidikan adalah guru. Oleh karena itu

guru mempunyai tanggung jawab mengantarkan peserta didik untuk mencapai

tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan

tersebut, guru harus memenuhi kebutuhan peserta didik, baik spritual, intelektual,

moral maupun kebutuhan fisik peserta didik.5

Keberhasilan pendidikan tergantung banyak faktor, namun yang

terpenting diantara faktor-faktor tersebut adalah sumber daya potensial guru yang

sarat nilai moral dalam melakukan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta

didik.

Guru agama Islam sebagai salah satu komponen proses belajar mengajar

memiliki multi peran, tidak terbatas hanya sebagai “pengajar“ yang melakukan

transfer of knowledge tetapi juga sebagai pembimbing untuk membangkitkan

motivasi anak sehingga ia mau belajar agama Islam. Artinya, guru agama Islam

memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks terhadap pencapaian tujuan

pendidikan, dimana guru dituntut mempunyai sifat-sifat ideal sebagaimana yang

dikatakan oleh Muhammad Nurdin bahwa :

5 Al Rasyidin dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Press, 2005),
hlm. 41
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Guru dituntut mempunyai sifat yang ideal sebagai sumber keteladanan,

bersikap ramah dan penuh kasih sayang, penyabar dan menguasai materi yang

diajarkan. Itulah sebabnya lembaga pendidikan yang berhasil tidak hanya berasal

dari guru yang berkualitas secara intelektual, akan tetapi juga ditopang oleh

kepribadian yang anggun secara moral dan intelektual.6

Selain dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengajar, guru agama

juga harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dia harus

mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya dan mampu memecahkan masalah

bagi anak didiknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zakiyah

Derajat “... Guru agama lebih dituntut lagi untuk mempunyai kepribadian guru.

Guru adalah seorang yang seharusnya dicintai dan disegani oleh muridnya. Guru

merupakan tokoh yang akan ditiru dan diteladani dalam menjalankan tugasnya

sebagai pendidik ...”7

Teladan kepribadian dan kewibawaan yang dimiliki oleh guru akan

mempengaruhi positif atau negatifnya pembentukan kepribadian dan watak

anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

       
Sesungguhnya benar-benar telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan

6 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, ( Yogyakarta : Primasophie, 2004),
hlm. 201

7 Zakiyah Derajat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1996),
hlm. 98
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yang baik … (Q.S. Al-Ahzab : 21).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan dan

gurunya-guru adalah Rasulullah, oleh karena itu guru dituntut memiliki

kepribadian yang baik seperti apa yang ada pada diri Rasulullah SAW.

Kedudukan guru yang demikian, senantiasa relevan dengan zaman dan sampai

kapanpun diperlukan.  Lebih-lebih untuk mendidik kader-kader bangsa yang

berbudi pekerti luhur (akhlaqul karimah).

Dengan bekal pendidikan akhlaqul karimah yang kuat diharapkan

akan lahir anak-anak masa depan yang memiliki keunggulan kompetitif yang

ditandai dengan kemampuan intelektual  yang tinggi (ilmu pengetahuan dan

teknologi) yang diimbangi dengan penghayatan nilai keimanan, akhlak,

psikologis, dan sosial yang baik.

Namun, berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukakan di tiga

SMP Negeri Kecamatan Bangkinang, penulis menemukan dan menyaksikan

secara langsung rendahnya akhlak siswa/i di SMP Negeri tersebut, hal itu dapat

dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih adanya siswa dan siswi yang berbicara kotor

2. Masih adanya siswa dan siswi yang makan atau minum dengan tangan kiri

3. Masih adanya siswa dan siswi yang makan sambil berjalan

4. Masih adanya siswa dan siswi yang meninggalkan Sholat Sunnah Dhuha

5. Masih adanya siswa dan siswi yang Meninggalkan Sholat Zhuhur berjemaah
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6. Masih adanya guru Pendidikan Agama Islam laki-laki yang merokok

Gejala-gejala yang penulis temukan ini diasumsikan sebagai akibat

kejanggalan-kejanggalan terhadap Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam

dalam pembentukan Akhlak Siswa, Berbeda dengan teori yang penulis kutip

bahwa Guru dituntut mempunyai sifat yang ideal sebagai sumber keteladanan,

bersikap ramah dan penuh kasih sayang, penyabar dan menguasai materi yang

diajarkan. Itulah sebabnya lembaga pendidikan yang berhasil tidak hanya berasal

dari guru yang berkualitas secara intelektual, akan tetapi juga ditopang oleh

kepribadian yang anggun secara moral dan intelektual.8

Maka, berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang penulis temukan

diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul :

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kecamatan

Bangkinang .

B. Defenisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan penelitian ini, maka

penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam

penelitian ini :

8 Muhammad Nurdin, op cit., hlm. 201
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1. Kompetensi

Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tingkatan

guru profesional..9

2. Guru

Guru adalah Orang yang pekerjaan (mata pencahariannya), profesinya

mengajar10

3. Pembentukan

pembentukan yaitu proses, cara, perbuatan membentuk11

4. akhlak

Pengertian akhlak secara etimologi dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak

dan tabiat.12 Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun (خلق)

yang menurut lughot diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku

atau tabiat.

Berdasarkan penjelasan penegasan istilah di atas bahwa yang

dimaksud dengan judul penelitian ini adalah : keterangan yang menjelaskan

tentang sikap, tingkah laku, dan karekteristik seseorang yang profesinya

mengajar (guru Pendidikan Agama Islam) dalam proses membentuk budi

pekerti atau akhlak siswa di SMP kecamatan Bangkinang.

9 Fachruddin Saudagar & Ali Idrus, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Gaung Persada
(GP Press) Jakarta; 2011, hlm. 31

10 Ibid, hlm 469
11 Ibid, hlm 174
12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai

Pustaka, 1994), hlm. 15.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi

masalahnya adalah :

1. Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan Akhlak

belum ideal

2. Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam pembentukan akhlak belum

optimal

3. Aspek tujuan pembelajaran akhlak belum tercapai secara afektif dan

psikomotorik, hanya terkonsentrasi pada aspek kognitif

4. Belum optimalnya pelajaran budaya Islami di lingkungan sekolah

5. Masih ditemukan beberapa pelanggaran moral dikalangan siswa

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah : Kompetensi Guru Pendidikan

Agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Se Kec.

Bangkinang

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah pokok dalam

peneltian ini adalah “ Bagaimana Kompetensi Guru PAI dalam Pembentukan

Akhlak Siswa di SMP Negeri Se Kecamatan Bangkinang”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
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1. Tujuan penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak

Siswa SMP Negeri Se Kecamatan Bangkinang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis

maupun praktis. Secara teoritis diharapkan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Sebagai upaya pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan secara

umum dan pendidikan Islam secara khusus dapat mengolah dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran, dengan

tetap berpijak pada teori-teori yang ada. Sehingga pada gilirannya akan

dapat digali teori-teori baru yang mungkin lebih adaptif dan relevan

dengan tuntutan dan perkembangan ilmu itu sendiri.

b. Sebagai upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

c. Sebagai upaya memperluas wacana intelektual, yang berkaitan dengan

Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan akhlak

siswa, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat:
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a. Untuk penulis gunanya adalah agar bisa menambah wawasan penulis

mengenai strategi guru agama dalam mengembangkan kreativitas belajar

peserta didik di Sekolah Menengah Pertama.

b. Untuk guru supaya dimasa yang akan datang tidak lagi memposisikan

peserta didik sebagai objek pendidikan, sehingga peserta didik harus

menerima dan mengikuti apa yang diinginkan oleh pendidik yang

akhirnya peserta didik tumbuh dan berkembang seperti robot yang akan

tumbuh dan berkembang sesuai dengan pembuatnya.  Akan tetapi

menjadikan peserta didik sebagai objek sekaligus subjek yang akan

dibentuk dan dikembangkan potensinya sesuai dengan perkembangan dan

minat yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik

yang berakhlak dan mampu menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan

ilmu yang dipelajarinya.

c. Untuk lembaga sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah, dalam rangka peningkatan

kualitas dan mutu belajar peserta didik.

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guna mencapai

gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada program Pascasarjana UIN Suska

Riau Konsentrasi Pendidikan Agama Islam.


