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BAB II

KAJIAN  TEORITIS

A. Konsep Teori

1. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Guru menurut UU RI No.14 Bab I Pasal 1 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen adalah :  pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.1

Guru dalam konteks pendidikan Islam sering disebut dengan istilah

“murabby, mu’allim, dan mu’adib”. Adapun makna dan perbedaan dari

istilah-istilah tersebut yaitu :

a. Murobby (Pendidik/Pemerhati/Pengawas)

Lafad murobby berasal dari masdar lafad tarbiyah. Menurut

Abdurrahman Al-Bani sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir lafad

tarbiyah terdiri dari empat unsur, yaitu : menjaga dan memelihara fitrah

anak menjelang dewasa, mengembangkan seluruh potensi, mengarahkan

seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan dan melaksanakan

1 UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: PT. Asa Mandiri, 2006), hlm.
167
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secara bertahap.2 Pendapat ini sejalan dengan penafsiran pada lafad

Nurobbyka yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Syu'aro ayat 18 :

              
Jadi tugas dari murobby adalah mendidik, mengasuh dari kecil

sampai dewasa, menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga

sempurna.3 Pendidikan yang   dilakukan murobby mencakup aspek

kognitif berupa pengetahuan keagamaan, akhlak, berbuat baik pada

orang tua, aspek afektif yang mengajarkan cara menghormati orang tua

dan psikomotorik, tindakan untuk berbakti dan mendoakan kedua orang

tua.

b. Muallim (Pengajar)

Lafal mu'allim merupakan isim fa'il dari masdar t'alim.

Menurut Al'Athos sebagaimana dikutip Hasan Langgulung berpendapat

t'alim hanya berarti pengajaran, jadi lebih sempit dari pada

pendidikan.4 Dalam terjadinya proses pengajaran menempatkan peserta

didik pasif adanya. Lafal t’alim ini dalam al-Qur'an disebut banyak

sekali, tetapi ayat yang dijadikan rujukan (dasar) proses pengajaran

(pendidikan) diantaranya:

2 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2005), Cet. 6, hlm. 29

3 Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, Terj. Hery Noor
Ali, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 32

4 Hasan Langggulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003), hlm.
5
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“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (Q.S. Al-

Alaq:5)”

Lafad 'allama pada ayat di atas cenderung pada aspek pemberian

informasi kepada obyek didik sebagai mahluk yang berakal.5 Tugas dari

mu'allim adalah mengajar dan memberikan pendidikan yang tidak

bertentangan dengan tatanan moral  kemanusiaan. Pengajaran sendiri

berarti pendidikan dengan cara memberikan pengetahuan dan kecakapan.

Karena pengetahuan yang dimiliki semata-mata akibat pemberitahuan,

maka dalam istilah mu'allim sebagai pentransfer ilmu, sementara

peserta didik dalam keadaan pasif.

c. Muaddib (Penanam Nilai)

Lafad muaddib merupakan isim fa'il dari masdar ta’dib. Menurut

Al-Athos ta’dib erat  kaitannya dengan kondisi ilmu dalam Islam,

termasuk dalam isi  pendidikan, jadi lafad ta’dib sudah meliputi kata

t'alim dan tarbiyah.  Meskipun lafad ini sangat tinggi nilainya, namun

tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi dalam sebuah Hadits riwayat

At- Tirmidzi di jelasakan:

Dari Jabir bin Samuroh berkata: Rosulullah SAW bersabda: “hendaklah

agar seseorang mendidik anaknya karena itu lebih baik dari pada

5 Ismail SM, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), hlm. 60
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bersedekah satu sho'. (HR. At-Tirmidzi).

Tugas muaddib tidak sebatas mengajar, mengawasi,

memperhatikan,   tetapi pada penanaman nilai-nilai akhlak dan budi

pekerti serta pembentukan moral  bagi anak. Hadits di atas menyuruh

seorang agar mendidik anaknya dengan menanamkan nilai-nilai akhlak,

karena hal itu lebih baik dari pada bersedekah satu sho.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dicermati bahwa tugas dari

murobby, mu'allim dan muaddib mempunyai titik tekan sendiri- sendiri.

memberi pendidikan pada peserta didik  dalam perkembangan jasmani.

Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap

dan perbuatan guru. Berikut akan dikemukakan kode etik guru indonesia

sebagai hasil rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 21 sampai dengan 25

n0vember 1973 di jakarta, terdiri dari sembilan butir yaitu :

1. Guru berbakti membimbing siswa seutuhnya, untuk membentuk

manusia pembangunan yang pancasila.

2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum

sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing.

3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh

informasi tentang siswa tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk

penyalahgunaan.

4. Guru membentuk suasana kehidupan sekolah dan memelihara

hubungan dengan orang tua siswa sebaik-baiknya demi kepentingan
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siswa.

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar

sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan

pendidikan.

6. Guru secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berusaha

mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.

7. Guru membentuk dan memelihara hubungan antara sesama guru,

baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan

keseluruhan.

8. Guru secara bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan

mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya.

9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan

pemerintah dalam pendidikan.6

b. Kedudukan, Syarat dan Sifat Guru Pendidikan Agama Islam

Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam ialah

penghargaan  Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu pentingnya

penghargaan itu  sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di

bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Karena guru selalu terkait dengan ilmu

pengetahuan, sedangkan Islam  amat menghargai pengetahuan,

penghargaan Islam terhadap ilmu tergambar dalam Hadits-Hadits yang

6 Fachruddin Saudagar & Ali Idrus, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Jakarta : Gaung
Persada, 2011), hlm 23
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artinya antara lain:

a. Tinta ulama lebih berharga dari pada darah syuhada

b. Orang berpengetahuan melebihi orang yang sedang beribadah, yang

berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya untuk mengerjakan

shalat, bahkan melebihi kebaikan orang berperang dijalan Allah.

c. Apabila meninggal seorang alim, maka terjadilah kekosongan dalam

Islam yang tidak dapat di isi kecuali oleh seorang alim yang lain.7

Syarat seorang guru berkaitan dengan diri pribadinya dan dengan

profesinya. Menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim

memberikan kriteria syarat orang yang akan   dipilih menjadi guru

hendaknya sebagai berikut : Adapun dalam memilih guru, hendaknya

mengambil yang lebih 'alim, waro' dan lebih tua usianya.8

Maksud dari lebih 'alim adalah mengetahui lebih banyak tentang

ilmu pengetahuan atau materi pelajaran yang akan diberikan kepada

peserta didik.  Sedangkan waro' adalah sikap menjaga diri dari maksiat,

berbuat fasik, dan perangai-perangai yang kurang baik dan selalu

mendekatkan diri kepada Allah.Syarat-syarat guru menurut Ngalim

Purwanto untuk menjadi guru atau pendidik sebagai berikut : berijazah

atau latar belakang pendidikan guru, sehat jasmani dan rohani, taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, bertanggung jawab,

7 Ahmad Tafsir, op cit, hlm. 76
8 Az-Zarnuji, Ta`limul Muta`allim, (Semarang: Pustaka Alawiyah), hlm. 13
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dan berjiwa nasional.9

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan profesinya guru sebagai

pendidik dan tenaga kependidikan seharusnya memenuhi standar nasional

yang telah ditentukan, yaitu memiliki kualifikasi akademik (minimum D-

IV atau S1) dan kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional dan

sosial).10 Bagi seorang yang tidak memiliki ijasah atau sertifikat keahlian

khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat kembali menjadi

pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Kemampuan pedagogik adalah  kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik  yang meliputi pemahaman terhadap peserta

didik, perancangan dan pelaksanaan  pembelajaran, evaluasi hasil belajar

dan  pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimiliki. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan

kepribadian yang mantap, dewasa, aktif,  berwibawa, menjadi tauladan

bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi professional adalah

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam

yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi Standar

Kompetensi (SK) yang  ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan

(SNP). Sedangkan kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk

berinteraksi dan berkomunikasi  secara efektif dan efisien dengan peserta

9 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2003), Cet. 15, hlm. 139

10 Ibid, hlm. 143
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didik, guru lain, orang tua dan masyarakat.

Sedangkan sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh guru atau

pendidik, adalah:

a. Adil (tidak membedakan dan pilih asih).

b. Percaya dan suka (senang) kepada murid-muridnya.

c. Sabar dan rela berkorban.

d. Memiliki wibawa terhadap anak didiknya

e. Penggembira (humoris: supaya tetap memikat anak atau peserta didik

etika mengajar).

f. Bersikap baik terhadap guru-guru lainnya

g. Bersikap baik terhadap masyarakat.

h. Benar-benar menguasai mata pelajarannya

i. Suka kepada mata pelajaran yang diberikannya.

j. Berpengetahuan luas.11

Demikianlah syarat dan sifat yang perlu dipenuhi oleh setip guru,

karena guru dituntut untuk memiliki  kecakapan dan kewenangan dalam

menentukan arah pendidikan yang lebih baik dan maju, karena di antara

tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk akhlak  yang mulia pada diri

pribadi anak didik jika pribadi guru berakhlak mulia pula.

c. Tanggung Jawab dan Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

11 Ibid, hlm. 144-148
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Tanggung jawab guru adalah mencerdaskan kehidupan anak didik.

Pribadi susila yang  cakap adalah yang  diharapkan ada pada diri setiap

anak  didik. Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan sejumlah

norma itu kepada anak didik agar tahu bagaimana perbuatan yang susila

dan asusila. Mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Semua norma itu

tidak mesti harus guru berikan ketika di kelas, di luar kelaspun sebaiknya

guru contohkan melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan.12

Sebagai pendidik, guru menerima tanggung jawab dalam mendidik

anak pada tiga pihak yaitu orang tua, masyarakat dan negara. Tanggung

jawab dari orang tua diterima  guru atas dasar kepercayaan bahwa guru

mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan

perkembangan peserta didik dan   diharapkan pula dari pihak guru

memancar sikap-sikap dan sifat-sifat yang normatif baik sebagai

kelanjutan dari sikap dan sifat orang tua pada umumnya, antara lain: kasih

sayang kepada peserta didik dan tanggung jawab kepada tugas mendidik.13

Guru adalah figur seorang pemimpin, arsitektur yang dapat

membentuk jiwa   dan watak peserta didik. Dengan demikian, guru

memiliki   kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian

peserta didik menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

12 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2000), hlm. 35-36

13 Kunaryo Hadikusumo, dkk, Pengantar Pendidikan, (Semarang: IKIP Semarang Press,
1996), Cet. 2, hlm. 41
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Dengan kata lain guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang

cakap dan dapat diharapkan membangun dirinya, bangsa dan negaranya.14

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun

diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Secara umum tugas guru Pendidikan

Agama Islam meliputi empat hal yaitu : tugas profesi, tugas keagamaan,

tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan.15

Tugas guru Pendidikan Agama Islam sebagai profesi adalah

mendidik, mengajar, melatih dan menilai atau mengevaluasi proses dan hasil

belajar-mengajar. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-

nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan

keterampilan-keterampilan pada siswa.16 Menilai adalah kegiatan yang

dilakukan guru untuk mengukur atau mengetahui tingkat keberhasilan

proses  dan hasil belajar mengajar di kelas.17

Dalam tinjauan agama Islam, tugas keagamaan guru sebagai juru

dakwah yaitu bertugas menyampaikan kebaikan dan mencagah

kemungkaran (amar m'aruf nahi munkar),   mentransfer ilmu kepada

peserta didik agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan

14 Abdul Latief, Perencanaan Sistem: Pengajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2006), Cet. 1, hlm. 89

15 Hadirja Paraba, Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina Pendidikan Agama Islam,
(Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), hlm. 14

16 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),
Cet. 11, hlm. 7

17 Hadirja Paraba, op cit, hlm. 20
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bangsa. Sehingga tugas yang diemban ini semata-mata untuk

menyebarkan  dan mensosialisasikan ajaran agama kepada peserta didik.

Untuk dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, guru terlebih dahulu

mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran Islam, bertakwa kepada

Allah dan berakhlak mulia. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di

sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia juga

harus dapat menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya.18

Sedangkan di bidang kemasyarakatan guru mempunyai tugas

mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia

yang bermoral Pancasila.19

Jadi tugas dan tanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak peserta didik untuk

membentuk peserta didik agar  menjadi orang bersusila yang cakap,

berguna bagi agama,  nusa dan bangsa  di masa yang akan datang tidak

hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara

sekolah dan masyarakat.

Lebih khusus al-Ghozali menjelaskan tugas dan adab tertentu yang

harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu :

a. Mempunyai rasa belas   kasihan pada   siswa dan memberlakukan

mereka seperti anak sendiri

18 Moh. Uzer Usman, loc cit
19 Syaiful Bahri Djamarah, op cit, hlm. 37
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b. Tidak mengharapkan balas jasa, upah, ataupun ucapan terima kasih

c. Memberi nasehat pada setiap murid di setiap kesempatan

d. Menggunakan cara yang simpatik, halus dan tidak menggunakan

kekerasan, cacian, makian dan sebagainya

e. Tampil sebagai teladan ataupun panutan yang baik dihadapan murid-

muridnya

f. Guru harus membatasi diri dalam mengajar sesuai dengan batas

kemampuan dan pemahaman muridnya

g. Memahami perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan muridnya,

juga memahami bakat, tabiat, dan kejiwaan muridnya sesuai dengan

tingkat perbedaan usianya

h. Mengamalkan dan melaksanakan ilmunya, perkataannya jangan

membohongi perbuatannya20

d. Peranan guru Pendidikan Agama Islam

Peranan guru adalah tercapainya serangkaian tingkah  laku yang

saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta

berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan

perkembangan siswa yang menjadi tujuan.21 Dengan kata lain peranan

guru dapat dikatakan tugas yang harus dilaksanakan oleh guru dalam

mengajar siswa untuk kemajuan yaitu perubahan tingkah laku dan

20 Said Hawwa, Tazkiyatun Nafs: Intisari Ihya Ulumuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), hlm. 21-24

21 Moh. Uzer Usman, op cit, hlm. 4
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perkembangan siswa.

Earl V. Pullias dan James D. Young mengungkapkan bahwa guru

adalah “the teacher teaches  in the centuries-old sense of teaching. He

helps the developing student to learn things he does not know and to

understand what he learns”.

Maksudnya guru mengajar sebagai sentral proses belajar mengajar dia

membantu perkembangan peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang

belum ia ketahui dan untuk memahami apa yang dipahami.

Peranan guru   banyak sekali, tetapi yang   terpenting adalah

pertama, guru sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada muridnya.

kedua guru sebagai pembina akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia

merupakan   tiang utama untuk menopang kelangsungan  hidup suatu

bangsa. Ketiga guru memberi petunjuk kepada muridnya tentang hidup

yang baik, yaitu manusia yang tahu siapa pencipta dirinya yang menyebabkan

ia tidak menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tahu berbuat

baik kepada Rasul, kepada orang tua, dan kepada orang lain yang berjasa

kepada dirinya.22

Menurut Mukhtar, peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

dalam pembentukan akhlak lebih difokuskan pada tiga peran, yaitu:

1. Peran pendidik sebagai pembimbing

Peran  pendidik sebagai pembimbing sangat  berkaitan erat

22 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarata: Logo Wacana Ilmu, 1997), hlm. 69-70
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dengan praktik keseharian. Untuk dapat menjadi seorang pembimbing,

seorang pendidik harus mampu memperlakukan para siswa dengan

menghormati dan menyayangi (mencintai). Ada beberapa hal yang

tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu

meremehkan/merendahkan siswa, memperlakukan    sebagai siswa

secara tidak adil, dan membenci sebagian siswa.

Perlakuan pendidik sebenarnya sama dengan perlakuan orang tua

terhadap anak-anaknya yaitu penuh respek dan kasih sayang serta

memberikan perlindungan. Sehingga  dengan demikian, semua siswa

merasa senang dan familiar untuk sama-sama menerima pelajaran dari

pendidiknya tanpa ada paksaan, tekanan dan sejenisnya. Pada intinya,

setiap siswa dapat merasa percaya diri bahwa di sekolah/madrasah ini, ia

akan sukses  belajar lantaran ia merasa dibimbing, didorong, dan

diarahkan oleh pendidiknya dan  tidak dibiarkan tersesat. Bahkan,

dalam hal-hal tertentu pendidik harus bersedia membimbing dan

mengarahkan satu persatu dari seluruh siswa yang ada.23

2. Peran pendidik sebagi model (contoh)

Peranan pendidik sebagai model pembelajaran sangat penting dalam

rangka membentuk akhlak mulia bagi siswa yang diajar. Karena gerak

gerik guru sebenarnya selalu diperhatikan oleh setiap murid. Tindak

23 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: CV. Misika Anak
Galiza, 2003), hlm. 93-94



26

tanduk, perilaku, dan bahkan gaya guru selalu diteropong dan sekaligus

dijadikan cermin (contoh) oleh murid-muridnya. Apakah yang baik

atau   yang buruk. Kedisiplinan, kejujuran, keadilan, kebersihan,

kesopanan, ketulusan,   ketekunan, kehati-hatian akan selalu  direkam

oleh murid-muridnya dan dalam  batas-batas tertentu akan diikuti

oleh murid-muridnya.    Demikain pula sebaliknya, kejelekan-

kejelekan gurunya akan pula direkam oleh muridnya dan biasanya

akan lebih mudah dan cepat diikuti oleh murid-muridnya.24

Semuanya akan menjadi contoh bagi murid, karenanya guru harus

bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya.  Guru juga

menjadi figur secara tidak langsung dalam pembentukan akhlak siswa

dengan memberikan bimbingan tentang cara berpenampilan, bergaul dan

berprilaku yang sopan.

3. Peran pendidik sebagai penasehat

Seorang pendidik memiliki jalinan ikatan batin atau emosional

dengan para siswa yang diajarnya. Dalam hubungan ini pendidik berperan

aktif sebagai penasehat. Peran pendidik bukan hanya sekedar

menyampaikan pelajaran di kelas lalu menyerahkan sepenuhnya

kepada siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikannya

tersebut. Namun, lebih dari itu,  guru juga harus mampu memberi

24 A. Qodry Azizy, Pendidikan untuk Membangun Etika Sosial, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003),
hlm. 164-165
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nasehat bagi siswa yang membutuhkannya, baik diminta ataupun

tidak.25

Oleh karena itu hubungan batin dan emosional antara siswa dan

pendidik dapat terjalin efektif, bila sasaran utamanya adalah

menyampaikan nilai-nilai moral, maka peranan pedidik dalam

menyampaikan  nasehat menjadi sesuatu yang pokok, sehingga siswa

akan merasa diayomi, dilindungi, dibina, dibimbing, didampingi

penasehat dan diemong oleh gurunya.26

Setiap guru utamanya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

hendaknya menyadari bahwa pendidikan agama bukanlah sekedar

mentransfer pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak-anak

dalam melaksanakan ibadah atau hanya membangun intelektual dan

menyuburkan perasaan keagamaan saja, akan tetapi pendidikan agama

lebih luas dari pada itu. Pendidikan agama Islam berusaha melahirkan

siswa yang beriman, berilmu, dan  beramal saleh. Sehingga dalam

suatu pendidikan moral, PAI  tidak hanya menghendaki pencapaian

ilmu itu semata tetapi harus didasari oleh adanya semangat moral yang

tinggi dan akhlak yang baik. Untuk itu seorang guru sebagai

pengemban amanah pembelajaran PAI haruslah orang yang memiliki

pribadi saleh

25 Mukhtar, op cit, hlm. 95-96
26 A. Qodry Azizy, op cit, hlm. 167
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Dengan menyadari peranannya sebagai pendidik maka seorang

guru  PAI  dapat bertindak sebagai pendidik yang sebenarnya, baik

dari segi perilaku (kepribadian ) maupun dari segi keilmuan yang

dimilikinya hal ini akan dengan mudah diterima, dicontoh dan

diteladani oleh siswa, atau dengan kata lain pendidikan akan sukses

apabila ajaran agama itu hidup  dan tercermin dalam pribadi guru

agama. Sehingga tujuan untuk membentuk pribadi anak saleh dapat

terwujud.

2. Pembentukan Akhlak

a. Pengertian akhlak

Menurut pendekatan etimologi, perkataan "akhlak" berasal dari

bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya "khuluqun" ( خقل ) yang

menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.

Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan

"khalqun" ( لخق ) yang berarti kejadian, serta  erat hubungannya dengan

"khaliq" ( خالق ) yang berarti pencipta dan "makhluq" ( خمقول ) yang berarti

yang diciptakan.27

Definisi akhlak di atas muncul sebagai mediator yang

menjembatani komunikasi antara khaliq (pencipta) dengan makhluq (yang

diciptakan) secara timbal balik, yang kemudian disebut sebagai

27 Zahruddin AR, dan Hasanudin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), hlm. 1
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hablum min Allah. Dari produk hamlum min Allah yang verbal biasanya

lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan

hablum minannas (pola hubungan antar sesama makhluk).28

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-

sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan

selalu ada padanya.  Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik,

disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak

yang tercela sesuai dengan pembinaannya.29

Secara terminologi definisi akhlak menurut imam Al-Ghozali

adalah: "Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan

macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan

pemikiran dan pertimbangan".

Jadi pada  hakikatnya khuluk (budi pekerti) atau akhlak ialah

kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian

hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan

dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran. Apabila dari

kondisi tadi timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan

syariat dan akal pikiran. Maka ia dinamakan budi pekerti mulia dan

sebaliknya apabila yang  lahir  kelakuan yang  buruk, maka  disebut budi

pekerti yang tercela.

28 Ibid, hlm. 2
29 Asmaraman AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Cet. 1, hlm. 1
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b. Dasar Akhlak

Sumber akhlak atau  pedoman hidup dalam Islam yang

menjelaskan kriteria baik  buruknya sesuatu perbuatan adalah al-Qur'an

dan  sunnah Rasulullah SAW.30 Barnawie Umary menambahkan bahwa

dasar akhlak adalah al-Qur'an dan al-Hadits serta hasil pemikiran para

hukama dan  filosof.31 Kedua dasar itulah yang menjadi landasan dan

sumber ajaran Islam   secara keseluruhan sebagai pola hidup dan

menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam al-Qur'an

diterangkan dasar akhlak pada surat al-Qalam ayat 4.

    
“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Dasar akhlak dalam Hadits Nabi SAW salah satunya adalah :

Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya aku

diutus untuk memperbaiki akhlak (HR Ahmad).

Jadi jelaslah bahwa al-Qur'an dan al-Hadits pedoman hidup yang

menjadi asas bagi setiap muslim, mata teranglah keduanya merupakan

sumber akhlak dalam Islam. firman Allah dan sunnah Nabi adalah ajaran

yang paling mulia dari segala ajaran maupun hasil renungan dan ciptaan

manusia,  hingga telah terjadi keyakinan (aqidah) Islam bahwa akal dan

30 Hamzah Ya`kub, Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar), (Bandung:
CV. Deponegoro, 1993), Cet. 6, hlm. 49

31 Barnawie Umary,Materi Akhlak, (Solo: Ramadhani, 1995), Cet. 12, hlm. 1
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naluri manusia harus tunduk kriteria mana perbuatan yang baik dan jahat,

mana yang halal dan mana yang haram.

c. 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.32 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

b. Tercapainya kebahagiaan dunia dan akherat

c. Menumbuhkan kesadaran manusia mengabdi dan takut kepada Allah.33

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

32 Hasan Basri, Remaja Berkualitas : Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 2004), Cet. 4, hlm. 145

33 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 1, hlm. 74-75
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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.34

Sedangkan tujuan pendidikan moral dan 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.35

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.

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembentukan Akhlak

Pada prinsipnya  faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan

akhlak ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal

1) Faktor internal

Yaitu keadaaan peserta didik itu sendiri, yang meliputi latar

belakang kognitif (pemahaman ajaran agama, kecerdasan), latar

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

35 Ibid, hlm. 109
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belakang afektif (motivasi, minat, sikap, bakat, konsep diri dan

kemandirian).36

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.37 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

adalah suatu harapan, dorongan untuk mencapai sesuatu atau

membebaskan diri dari suatu perangsang yang tidak menyenangka.38

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

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

37 Ibid, hlm. 27
38 Abdul Mujib, et.al., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 117
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laku pendidikan.

2) 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.39 Merupakan faktor yang berpengaruh

terhadap pembentukan perilaku atau akhlak remaja, dimana

perkembangannya sangat dipengaruhi faktor lingkungan, di antaranya

adalah:

a) 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 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.

39 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001),
Cet. 2, hlm. 21
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b) 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.

c) 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 dengan

hal-hal yang kurang baik pula.40

Lingkungan pertama dan utama pembentukan dan pendidikan

akhlak adalah keluarga yang pertama-tama mengajarkan kepada

40 Mukhtar, op cit, hlm. 73-74
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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.

e. 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).41 Al ikhlas (tulus), as-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

41 Hamzah Ya`qub, op cit, hlm. 98-100
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(pemberani).42 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.43

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.44

1) 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 :

                    
“ Dan apa saja yang ada (dimiliki) pada dirimu berupa nikmat,

42 Barnawy Umary, op cit, hlm. 44-45
43 Ibid, hlm. 43
44 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2000), hlm. 352
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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.

2) 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
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perbuatan akhlak yang terpuji.

3) 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. Sebagaimana firman
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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 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
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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)

f. Metode Pembentukan Akhlak

Beberapa metode yang biasa digunakan dalam pembentukan

akhlak antara lain:

1) Metode Keteladanan

Keteladanan merupakan perbuatan yang patut ditiru dan dicontoh dalam

praktek pendidikan, anak  didik cenderung meneladani pendidiknya.

Karena secara psikologis anak senang meniru tanpa memikirkan

dampaknya. Amr bin Utbah berkata kepada guru anaknya, "Langkah
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pertama membimbing anakku hendaknya membimbing dirimu terlebih

dahulu. Sebab pandangan anak  itu tertuju pada dirimu maka yang

baik kepada mereka adalah kamu kerjakan dan yang buruk adalah yang

kamu tinggalkan."45

2) Metode Latihan dan Pembiasaan.

Mendidik dengan melatih dan   pembiasaan adalah mendidik

dengan cara memberikan latihan-latihan  terhadap suatu norma tertentu

kemudian membiasakan untuk mengulangi kegiatan tertentu tersebut

berkali-kali agar menjadi bagian hidupnya, seperti sholat, puasa,

kesopanan dalam bergaul dan sejenisnya. Oleh karena itu, Islam

mengharuskan  agar semua kegiatan itu dibarengi niat supaya dihitung

sebagai kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dari Umar bin al-Khatab RA. telah berkata: aku telah mendengar

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya    setiap amal itu

tergantung niat, dan sesungguhnya orang memperoleh apa yang ia

niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-

Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan  Rasul-Nya, dan barang

siapa yang hijrahnya itu   karena dunia (harta atau kemegahan

dunia), atau karena seoarang wanita yang akan dinikahinya, maka

hijrahnya ke   arah yang ditujunya” (HR. Muslim).

3) Metode Cerita

Cerita memiliki daya tarik yang besar untuk  menarik perhatian setiap

45 Imam Abdul Mu`min Sa`aduddin, Meneladani Akhlak Nabi : Membangun Kepribadian
Muslim, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. 1, hlm. 9
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orang, sehingga orang akan mengaktifkan segenap indranya untuk

memperhatikan   orang yang bercerita. Hal itu terjadi karena cerita

memiliki daya tarik untuk disukai jiwa manusia. Sebab di dalam cerita

terdapat kisah-kisah zaman dahulu, sekarang, hal-hal yang jarang terjadi

dan sebagainya. Selain itu cerita juga lebih lama melekat pada otak

seseorang bahwa hampir tidak terlupakan.46 Sehingga akan

mempermudah pemahaman siswa untuk mengambil ibrah (pelajaran)

dari kisah – kisah yang telah diceritakan dalam pelaksanaan metode ini,

guru juga bisa menyertai penyampaian nasehat – nasehat untuk anak

didiknya (siswa) dalam al-Qur'an ayat yang mengandung metode cerita

diantaranya:

                    
                    

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran

bagi orang-orang yang mempunyai akal. … (QS. Yusuf:111)

4) Metode mauidzah (nasehat)

Mauidzah berarti nasehat. Rasyid Ridha mengartikan mauidzah adalah

nasehat peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan jalan apa saja

yang dapat menyentuh hati dan membangkitkannya untuk mengamalkan

dalam al-Qur'an juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati

46 Fuad Asy Syalhub, Guruku Muhammad SAW, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2006), Cet. 1,
hlm. 115
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untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Inilah

yang kemudian dikenal dengan nasehat. Sebagaimana firman Allah

dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 :

                           
              

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

Tuhanmu Dialah yang  lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat

dari   jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang

yang mendapat petunjuk. (QS An-Nahl :125)

Tetapi nasehat yang disampaikan ini selalu disertai dengan

panutan atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasehat itu. Ini

menunjukkan bahwa antara satu metode yakni nasehat dengan metode

lain yang dalam hal ini keteladanan bersifat saling melengkapi.47

5) Metode pahala dan sanksi

Jika  pembentukan akhlak tidak berhasil dengan metode

keteladanan dan pemberian pelajaran, beralihlah kepada metode pahala

dan sanksi atau metode janji harapan dan ancaman. Sebab Allah SWT

pun sudah menciptakan surga dan neraka, dan berjanji dengan surga itu

serta mengancam  dengan neraka-Nya. Pemberian  harapan adalah janji

47 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, op cit, hlm. 98
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yang diikuti bujukan dengan kenikmatan, keindahan pasti, atau kebaikan

yang murni dari  setiap noda, berbanding dengan amal soleh yang

dilakukan atau  amal buruk yang dijauhi demi mencari ridha Allah

berupa kasih sayangnya kepada para hamba. Firman Allah SWT dalam

surat Fushshilat ayat 30 :

                   
           

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah"

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan

turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan

janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah

yang telah dijanjikan Allah kepadamu".(QS Fushshilat : 30)

Sedangkan ancaman adalah mengancam dengan sanksi akibat

melanggar larangan Allah SWT atau  dimaksudkan untuk menakut-

nakuti para hamba. Ini merupakan keadilan dari Allah.77 Al-Qur’an

menggunakan metode ancaman untuk menerangkan tempat kembali

orang-orang musyrik dan orang-orang yang menyimpang dari jalan

Allah, dijelaskan dalam surat al-Ahqaaf ayat 20 :

“Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka

(kepada mereka dikatakan): "Kamu telah menghabiskan rezkimu yang

baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-

senang dengannya; Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang

menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi
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tanpa hak dan karena kamu telah fasik". (QS al-Ahqaaf : 20)”

Dalam pemberian sanksi harus sesuai pelanggaran yang dilakukan

dan sanksi tersebut dijatuhkan menurut tahap-tahapnya, karena di antara

mereka ada yang cukup diisyaratkan saja sudah menghentikan

perbuatannya, ada yang belum berhenti hingga dimarahi, ada yang perlu

ditakut-takuti dengan tongkat, ada pula yang berhenti dengan tindakan

fisik.

g. Materi Pendidikan Akhlak

Mengenai materi akhlak dapat dikelompokkan menjadi beberapa

kelompok, diantaranya yaitu :

a. Akhlak Mahmudah

Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia dan terpuji artinya menghilangkan

semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama

Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian

membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan

mencintainya.48

Macam-macam akhlak mahmudah

1) Bersifat baik

2) Bersifat benar

Benar ialah memberitahukan (menyatakan) sesuatu yang sesuai

dengan apa-apa yang terjadi.

48 Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, op cit, hlm. 158



47

3) Bersifat amanah

Amanah ialah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran.

4) Bersifat adil

Sesuatu bisa dikatakan adil apabila seseorang mengambil haknya

dengan cara yang benar atau memerikan hak orang lain tanpa

mengurangi haknya.

5) Bersifat kasih sayang

Pada dasarnya sifat kasih sayang (ar-rahman) adalah fitrah yang

dianugerahkan Allah kepada makhlukNya. Ruang lingkup ar-rahman

dapat diutarakan dalam beberapa tingkatan, yaitu:

 Kasih sayang dalam lingkungan keluarga

 Kasih sayang dalam lingkungan tetangga dan masyarakat

 Kasih sayang dalam lingkungan bangsa

 Kasih sayang dalam lingkungan keagamaa

6) Bersifat hormat

Hormat (al-iqtishad) ialah mengguanakan segala sesuatu yang tersedia

berupa harta benda, waktu, dan tenaga menurut ukuran keperluan.

Mengambil jalan tengah, tidak kurang dan tidak berlebihan.

7) Bersifat berani
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Berani bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga,

melainkan suatu sikap mental seseorang, dapat menguasai jiwanya dan

berbuat menurut semestinya.

8) Bersifat kuat

Kuat termasuk dalam rangkaian fadhilah akhlakul karimah yaitu

kekuatan pribadi manusia yang meliputi kekuatan fisik dan jasmani,

kekuatan jiwa dan akal.

9) Bersifat malu

Malu adalah malu terhadap Allah dan malu kepada dirinya sendiri

apabila melanggar peraturan-peraturan Allah.

10) Menjaga kesucian diri

Menjaga kesucian diri adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah,

dan perbuatan keji lainnya. Hal ini dapat dilakukan mulai dari

memelihara hati (qalbu) untuk tidak membuat rencana dan angan-

angan yang buruk.

11) Menepati janji

Janji ialah suatu ketetapan yang dibuat dan disepakati oleh seseorang

untuk orang lain atau dirinya sendiri untuk dilaksanakan sesuatu

ketetapannya.

b. Akhlak Madzmumah

Akhlak tercela ini dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yaitu segala tingkah

laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan
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kehancuran diri, yang bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu

mengarah kepada kebaikan.

Macam-macam akhlak mazmumah

1) Sifat dengki

Dengki menurut bahasa (etmologi) berarti menaruh perasaan marah

karena sesuatu yang amat sangat kepada kekurangan orng lain.

2) Sifat iri hati

Iri berarti merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain, kurang

senang melihat orang lain beruntung , cemburu dengan keberuntungan

orang lain, tidak rela apabila orang lain mendapat nikmat dan

kebahagiaan.

3) Sifat angkuh

Sombong yaitu menganggap dirinya lebih dari orang lain sehingga ia

berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan dirinya,

selalu merasa lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih dihormati, dan

lebih beruntung dari yang lainnya.

4) Sifat riya

Riya yaitu berbuat amal karena didasarkan ingin mendapat pujian dari

orang lain, agar dipercayai orang lain, agar ia dicintai orang lain,

karena ingin dilihat orang lain.

3. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru

Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah:
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a. Kompetensi Pedagogik

1) Pengertian

Paedagogik Yaitu ilmu tentang pendidikan anak yang ruang

lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dan siswa,

sedangkan kompetensi paedagogik adalah kemampuan guru yang

berkaiatan dengan ilmu dan seni mengajar siswa.49

2) Ruang Lingkup Kompetensi Pedagogik

Rumusan kompetensi pedagogik di dalam Penjelasan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional

Pendidikan, pasal 28, ayat 3 (Tim Redaksi Fokusmedia, 2005; 77)

menyebutkan bahwa kompetensi ialah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik yang meliputi; a) pemahaman terhadap

peserta didik, b) perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, c)

evaluasi hasil belajar, d) pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang

dimaksud dengan kompetensi pedagogik (Samani, Mukhlas, 2008;6)

ialah kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang

melipui; a) pemahaman wawasan atau landaskan pendidikan, b)

pemahaman terhadap peserta didik, c) pengembangan

kurikulum/silabus, d) perancangan pembelajaran, e) pemanfaatan

teknologi pembelajaran, f) evaluasi proses dan hasil belajar, g)

49Fachruddin Saudagar & Ali Idrus, op cit, hlm 33
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan beberapa pengertian seperti tersebut di atas

dengan kompetensi pedagogik maka guru mempunyai kemampuan-

kemampuan sebagai berikut:

a. Menguasai landaskan mengajar.

b. Menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik).

c. Mengenal siswa.

d. Menguasai teori motivasi.

e. Mengenal lingkungan masyarakat.

f. Menguasai penyusunan kurikulum.

g. Menguasai teknik penyusunan RPP.

h. Menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran, dll.

b. Kompetensi Kepribadian

1) Pengertian

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian menurut PP

Nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28, ayat 3 adalah kemampuan

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi

teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.50

Menurut Samani, Mukhlas (2008;6) secara rinci kompetensi

kepribadian mencakup hal-hal sebagai berikut ; 1) berakhlak mulia, 2)

50 Ibid, hlm 41
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arif dan bijaksana, 3) manta, 4) berwibawa, 5) stabil, 6) dewasa, 7)

jujur, 8) menjadi teladan bagi peserta didik dn masyarakat, 9) secara

objektif mengevaluasi kinerja sendiri, 10) mau siap mengembangkan

diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Djama’an Satori (2007; 2.5) yang dimaksud dengan

kompetensi kepribadian ialah kompetensi yang berkaitan dengan

perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai

luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari.

Dari beberapa pengertian seperti tersebut di atas maka yang

dimaksud dengan kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku

pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur

sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Hal ini dengan

sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup yang mengharapkan

guru menjadi model manusia yang memiliki nilai-nilai luhur. Di

Indonesia sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat Pancasila yang

mengagungkan budaya bangsanya yang rela berkorban bagi

kelestarian bangsa dan negaranya termasuk dalam kompetensi

kepribadian guru. Dengan demikian pemahaman terhadap kompetensi

kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia

yang utuh.

Seseorang yang berstatus sebagai guru adakalnya tidak selamanya

dapat menjaga wibawa dan citra sebagai guru di mata siswa dan
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masyarakat. Sehingga masih ada sebagian guru yang mencemarkan

wibawa dan citra guru. Di media masa sering diberitakan tentang

oknum-oknum guru yang melakukan tindakan asusila, asosial, dan

amoral. Perbuatan itu tidak sepatutnya dilakukan oleh guru. Karenanya

guru harus menjaga citra tersebut.

Kompetensi ideal adalah sosok yang mengabdikan diri

berdasarkan panggilan jiwa, panggilan hati nurani, bukan karena

tuntutan uang semata, tidak membatasi tugas dan tanggungjawabnya

tidak terbata dinding sekolah. Masyarakat juga jangan hanya menuntut

pengabdian guru, tetapi kesejahteraan guru pun perlu diperhatikan.

Guru dengan kemuliaannya, dalam menjalankan tugas tidak mengenal

lelah, hujan dan panas bukan rintangan bagi guru yang penuh dedikasi

dan loyalitas untuk turun ke sekolah agar dapat bersatu jiwa dalam

perpisahan raga dengan siswa. Raga guru dan siswa boleh berpisah,

tetapi jiwa keduanya tidak dapat dipisahkan (Dwitunggal). Oleh

karena itu dalam benak guru hanya ada satu kiat bagaimana mendidik

siswa agar menjadi manusia dewasa susila yang cakap dan berguna

bagi agama, nusa dan bangsa di masa akan datang.

Posisi guru dan siswa boleh berbeda, tetapi keduanya tetap seiring

dan satu tujuan. Seiring dalam arti kesamaan langkah dalam mencapai

tujuan bersama siswa berusaha mencapai cita-citanya dan guru dengan

ikhlas mengantar mereka ke depan pintu gerbang cita-cita. Itulah
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barangkali sikap guru yang tepat sebagai sosok pribadi yang mulia

kewajiban guru adalah menciptakan khairunnas yakni manusia yang

baik.

2) Ruang Lingkup Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian itu adalah hal yang bersifat universal,

yang artinya harus dimiliki guru dalam menjalankan fungsinya sebagai

makhluk individu (pribadi) yang menunjang terhadap keberhasilan

tugas guru yang diembannya. Kompetensi kepribadian guru menurut

Sanusi (1991) mencakup hal-hal sebagai berikut :

a) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya

sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta

unsur-unsurnya.

b) Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang

segogyanya dianut oleh seorang guru.

c) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai teladan dan

panutan bagi para siswanya.

Menurut Djama’an, Satori, dkk (2007;2-6-2.10) kompetensi

kepribadian yang dimiliki guru antara lain sebagai berikut:

1) Guru sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berkewajiban

untuk meningkatkan iman dan ketaqwaannya kepada Tuhan, sejalan

dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
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2) Guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu

perlu dikembangkan rasa percaya pada diri sendiri dan tanggung

jawab bahwa ia memiliki potensi yang besar dalam bidang

keguruan dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan

yang dihadapinya.

3) Guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan

beragam keunikan dari peserta didik dan masyarakatnya maka guru

perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi

dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya dalam berinteraksi

dengan peserta didik maupun masyarakat.

4) Guru diharapkan dan menjadi fasilitator dalam menumbuh

kembangkan budaya berfikir kritis di masyarakat, saling menerima

dalam perbedaan pendapat dan menyepakatinya untuk mencapai

tujuan bersama maka dituntut seorang guru untuk bersikap

demokratis dalam menyampaikan dan menerima gagasan-gagasan

mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya sehingga guru

menjadi terbuka dan tidak menutup diri dari hal-hal yang berada di

luar dirinya.

5) Menjadi guru yang baik tidak semudah membalikkan telapak

tangan, hal ini menuntut kesabaran dalam mencapainya. Guru

diharapkan dapat sabar dalam arti tekun dan ulet dalam

melaksanakan proses pendidikan karena hasil pendidikan tidak
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langsung dapat dirasakan saat itu tetapi membutuhkan proses yang

panjang.

6) Guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan,

tidak dalam bidang profesinya maupun dalam spesialisasinya.

7) Guru mampu menghayati tujuan-tujuan pendidikan baik secara

nasional, kelembagaan, kurikuler sampai tujuan mata pelajaran

yang diberikan.

8) Hubungan manusiawi yaitu kemampuan guru untuk dapat

berhubungan dengan orang lain atas dasar saling menghormati

antara satu dengan yang lainnya.

9) Pemahaman diri, yaitu kemampuan untuk memahami berbagai

aspek dirinya baik yang positif maupun yang negatif.

c. Kompetensi Profesional

1) Pengertian

Guru profesional adalah orang yang punya kemampuan dan

keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru.51

2) Ruang Lingkup Kompetensi Profesional

Menurut cooper ada 4 komponen kompetensi profesional, yaitu:

(a) mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia,

(b) mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang

51Ibid, hlm 50
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dibinanya; (c) mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri,

sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya; dan (d)

mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. Menurut ( Johnson,

1980) kompetensi professional mencangkup: (a) penguasaan materi

pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan

dankonsep-konsep dasar keilmuan yang diajarkan dari bahan yang

diajarkannya itu; (b) menguasaan dan menghayatan atas landasan dan

wawasan kependidikan dan keguruan; dan (c) penguasaan proses-

proses kependidikan, keguruan pembelajaran siswa. Menurut

depdikbud, ( 1980) ada sepuluh kemampuan dasar guru, yaitu: (a)

penguasaan bahan ajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya,

(b) pengelolaan program belajar mengajar, (c) pengelolaan kela, (d)

penggunaan media dan sumber pembelajaran, (e) penguasaan

landasan-landasan kependidikan, (f) pengelolaan interaksi belajar

mengajar, (g) penilaian prestasi siswa, ( h) pengenalan fungsi dan

program bimbingan dan penyuluhan, (i) pengenalan dan

penyelenggaraan administrasi sekolah, serta (j) pemahaman prinsip-

prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk

kepentingan peningkatan mutu pengajaran. Yang dimaksud dengan

kemampuan mengusai bahan bidang studi menurut wijaya ( 1982)

adalah kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan,

menganalisis, menyintesiskan, dan mengevaluasi sejumlah
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pengetahuan keahlian yang diajarkan. Dilihat dari sudut materi, bahan

ajar dapat digolonkan ke dalam enam 7 jenis, seperti berikut; 1) fakta,

2) konsep, 3) generalisasi, 4) prinsip, 5) keterampilan, 6) pemecahan

masalah, 7) proses. Menurut Reynold (1990) metode dan pendekatan

berpikir keilmuan bermuara pada titik rumpun yang sama. Oleh karena

itu, untuk dapat mengusai metode berpikir ilmiah secara umum.

Menurut Rochman Natawijaya (1989;7), pemahaman yang dimaksud

mencakup pemaham tentang kepribadian siswa serta factor-faktor

yang mempengaruhi perkembangannya, perbedaan individual

dikalangan peserta didik, kebutuhan, motivasi dan kesehatan mental

peserta didik, tugas-tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada

tingkat-tingkat usia tertentu, erta fase-fase pekembangan yang dialami

mereka. Menurut Ary Gunawan (1989) guru diharapkan; 1) mengenal

secara baik pengadministrasian kegiatan sekolah, 2) membantu dalam

melaksanakan kegiatan administrasi sekolah, 3) mengatasi kelangkaan

sumber belajar bagi dirinya dan sekolah, 4) membimbing peserta didik

merawat alat-alat pelajaran dan sumber belajar secara tepat

d. Kompetensi Sosial

1) Pengertian
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Kompetensi sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan

diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitarnya pada waktu

membawakan tugasnya sebagai guru.52

2) Ruang Lingkup Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat

dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di

sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan

dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki

karakteristik tersndiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain

yang bukan guru. Misi yang diembang guru adalah misi kemanusiaan.

Mengajar dan mendidik adalah tugas memanusiakan manusia. Guru

harus memiliki kompetensi sosial karena guru adalah pemceramah

jaman (Langeveld, 1955). Menurut Cece Wijaya (1994) dlaam

Djama’an Satori (2007; 2.17) kompetensi sosial adalah sebagai

berikut:

a. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua

peserta didik.

b. Bersikap simpatik

c. Dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah

d. Pandai Bergaul dengan Kawan Sekerja dan Mitra Pendidikan

e. Memahami Dunia Sekitarnya (Lingkungan)

52 Ibid, hlm 63
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Sedangkan menurut Mukhlas Samani (2008;6) yang dimaksud

dengan kompetensi sosial adalah kemampuan individu sebagai bagian

masyarkat yang mencakup kemampuan untuk:

a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat.

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara

fungsional

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali

peserta didik.

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku.

e. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat

kebersamaan.

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup Kompetensi Sosial seperti

tersebut di atas maka inti daripada kompetensi sosial itu adalah

kemampuan guru melakukan interaksi sosial melalui komunikasi. Guru

dituntut berkomunikasi dengan sesama guru, siswa, orang tuasiswa, dan

masyarakat sekitar, dll. Jadi guru dituntut mengenal banyak kelompok

sosial seperti kelompok bermain, kelompok kerja sama, alim ulama,

pengajian, remaja, dan lain-lain.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Kajian penilitian yang relevan merupakan deskripsi hubungan antara masalah yang
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diteliti, dengan kerangka teoretis yang digunakan serta hubungannya dengan penilitian

yang terdahulu yang relevan. Pada dasarnya urgensi penelitian yang relevan adalah

sebagai bahan auto kritik tehadapa penelitian yang telah ada, baik mengenai kelebihan dan

kekuranganya, sekaligus menjadi bahan perbandingan tehadap kaijian yang tedahulu.

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan

yang sama dan hampir sama dari seseorang peneliti, maka berikut akan dipaparkan karya-

karya yang relevan dengan penelitian ini :

1. Islamiyah dengan judul Tesis Peran Pendidikan Agama Islam Dalam

Pembentukan Akhlak Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Di

Pekanbaru. Ditulis tahun 2015, Penulis menggunakan penelitian lapangan

(Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan

dan lain- lain, yang hasilnya akan di paparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam hal ini yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data sebanyak

mungkin melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

kemudian menganalisis data dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Pertama, Pelaksanaan Pendidikan Agama di Fakultas

Hukum Universitas Riau dan Universitas Islam Riau sudah berjalan dengan

baik, Kedua,  Peran Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan akhlak

mahasiswa Fakultas Hukum di Pekanbaru belum sepenuhnya mampu dalam

membentuk akhlak mahasiswa di kedua Fakultas Hukum yang menjadi objek

penelitian, dan Ketiga, Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pendidikan
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Agama Islam dalam pembentukan sikap mahasiswa Fakultas Hukum di

Pekanbaru terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang menjadi

faktor pendukung adalah sylabus dan Muatan Kurikulum, tenaga pendidik yang

profesional, pimpinan fakultas, sarana dan prasarana. Sebagai faktor

penghambat adalah kurangnya perhatian keluarga, Heterogenitas Keadaan

Lingkungan, kurangnya kontrol Pimpinan Fakultas Kepada Dosen PAI.

2. Tesis yang ditulis oleh Enik Matul Afnia, pada tahun 2011 telah melakukan

penelitian untuk tesisnya di Program Pascasarjana UIN Malang yang berjudul

“Peran Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Membentuk Akhlak Siswa:

Studi Kasus di SMA Negeri 1 Taman” yang menyimpulkan bahwa para guru

bekerja secara optimal, mengingatkan, menegur apabila ada tindakan yang

kurang baik yang dilakukan oleh siswa siswi. Bukan hanya guru agama saja

tapi semua pihak sekolah dan guru-guru lainnya juga betindak seperti itu.

Diingatkan dan ditegur apabila ada penyimpangan yang mulai terjadi pada

siswa siswi. Tapi semua itu kembali kepada individu atau anak didik masing-

masing. Pendidikan di sekolah hanya terbatas, sebisa mungkin sudah diberikan

penanaman agama dan pengetahuan tentang agama, tetapi pergaulan di luar lebih lama

dan luas dan juga lebih beragam jenis dan temannya.

3. Mahbub 2013 Tesis yang dengan judul Kompetensi Kepemimpinan Kepala Sekolah

Yang Berlatar Belakang Pendidikan Keagamaan (Studi Kasus Kepala Smp N 4 Kota

Salatiga Dan Kepala SMK N Tengaran Kabupaten Semarang). Keberhasilan suatu

Lembaga Pendidikan sangat tergantung pada peran seorang Pemimpin, yang kemudian
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lazim disebut Kepala Sekolah yang harus mampu membawa Lembaganya ke arah

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, mampu melihat adanya perubahan serta

mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang kebih baik.

Keberhasilan dalam Kepemimpinan Pendidikan juga dipengaruhi oleh Pola

kepemimpinan, latar belakang seorang pemimpin. Penelitian ini termasuk penelitian

kualitatif dan menggunakan pendekatan metode pengumpulan data secara wawancara

mendalam, pengamatan langsung maupun tak langsung dan dengan dokumentasi baik

tertulis maupun gambar dengan dasar data yang terkumpulkan akan disajikan berupa

deskripsi dengan menggunakan   analisis dari beberapa teori pendidikan, pendekatan

teori keberagamaan yang ada dan masih berlaku hingga kini, harapannya para pembaca

menyadari benar bagaimana pola kepemimpinan yang paling sesuai, perlu tidaknya

seorang pemimpin mengimplementasikan nilai keagamaannya dan memahami

seberapa jitu keduanya dalam menuai hasil berupa respon masyarakat dan perannya

dalam memajukan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional

yang digunakan oleh kepala sekolah sangat efektif dalam mengembangkan sekolah

menjadi sekolah yang berprestasi, melalui upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah,

seperti: Pertama, dalam mengembangkan visi dan misi sekolah, kepala sekolah

melakukan observasi dan belajar budaya sekolah. Kedua, dalam melaksanakan amanah

kepemimpinannya di sekolah, kepala sekolah (1) menerapkan pola kepemimpinan

demokratis dan profetik, (2) mampu bekerja sama dengan setiap sekolah personil dan

lain-lain, baik dalam hal peningkatan prestasi belajar siswa dalam mengembangkan

atau guru profesionalisme, (3) melibatkan guru dan staf lainnya dalam pengambilan
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keputusan, (4) mampu berkomunikasi dengan siapapun, (5) memotivasi guru dan siswa

untuk mengamalkan ajaran agama disamping memiliki budi pekerti luhur, dan (6)

mampu menciptakan suasana yang baik untuk memotivasi siswa untuk belajar dengan

nyaman dengan memfasilitasi mereka dengan fasilitas belajar yang nyaman, layanan

khusus, inovasi pembelajaran, melayani intra dan kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga,

dalam membantu atau mendukung pengembangan guru, kepala sekolah berupaya

mengembangkan profesionalnya melalui berbagai kegiatan, seperti: memotivasi guru

untuk mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan lokakarya. Hal ini menunjukkan

bahwa kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan keagamaan terus ada upaya

untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan

C. Konsep Operasional

Konsep operasional yang dimaksud disini adalah konsep yang diigunakan untuk

menjelaskan teori-teori yang digunakan sebelumnya.  Kompetensi Guru Pendidikan

Agama Islam dalam Pembentukan  Akhlak siswa di SMP Negeri Kecamatan Bangkinang

dikatakan baik, apabila sepenuhnya melakukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pada kompetensi paedagogik

a. Menguasai landaskan mengajar.

b. Menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik).

c. Mengenal siswa.

d. Menguasai teori motivasi.

e. Mengenal lingkungan masyarakat.

f. Menguasai penyusunan kurikulum.

g. Menguasai teknik penyusunan RPP.
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h. Menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran, dll.

2. Pada kompetensi kepribadian

a. berakhlak mulia,

b. arif dan bijaksana,

c. mantap,

d. berwibawa,

e. stabil,

f. dewasa,

g. jujur,

h. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat,

i. secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri,

j. mau siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Pada kompetensi  profesional adalah

a. penguasaan bahan ajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya,

b. pengelolaan program belajar mengajar,

c. pengelolaan kelas,

d. penggunaan media dan sumber pembelajaran,

e. penguasaan landasan-landasan kependidikan,

f. pengelolaan interaksi belajar mengajar,

g. penilaian prestasi siswa,

h. pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan,

i. pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah,
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j. pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk

kepentingan peningkatan mutu pengajaran

4. kompetensi sosial adalah sebagai berikut:

a. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik

b. Terampil berkomunikasi dengan orang tua peserta didik.

c. Bersikap simpatik

d. Dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah

e. Pandai Bergaul dengan Kawan Sekerja dan Mitra Pendidikan

f. Memahami Dunia Sekitarnya (Lingkungan)

g. Mampu Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan atau isyarat.

h. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional

i. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik.

j. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma

serta sistem nilai yang berlaku.

k. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat

kebersamaan.


