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ABSTRAK 

 

TISA INDAH SARI: Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membina Akhlak Siswa di SD Negeri Losari Pakis. Skripsi. Magelang: 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akhlak siswa kelas V di 

SD Negeri Losari Pakis, peran guru Pendidikan Agama Islam di SD 

Negeri Losari Pakis, dan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa di SD Negeri Losari Pakis. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang meneliti tentang 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian 

diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa peran yang 

dilakukan guru Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan pembinaan 

akhlak di SD Negeri Losari Pakis. Peran guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membina akhlak siswa di SD Negeri Losari Pakis adalah guru 

Pendidikan Agama Islam menjadi suri tauladan/contoh yang baik untuk 

peserta didik, guru mengajak peserta didik untuk bekerja sama, guru 

melakukan pembiasaan baik di sekolah. Adapun faktor pendukung adalah 

warga sekolah, adanya kerjasama antara guru Pendidikan Agama Islam 

dan guru yang lain sehingga saling mendukung. Adapun faktor 

penghambat adalah fasilitas sekolah yang belum mempunyai mushola. 

Jadi, menghambat proses belajar mengajar guru Pendidikan Agama Islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii  

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B 

Program Studi : Mu’amalat  (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A 

Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B 

Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km.5 Magelang 56172, Telp.(0293) 326945 

 

 

PENGESAHAN 

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang 

telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudari: 

Nama :  TISA INDAH SARI 

NPM :  14.0401.0023 

Prodi :  Pendidikan Agama Islam 

Judul Skripsi :  Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina 

Akhlak Siswa di SD Negeri Losari Pakis   

Pada Hari, Tanggal  :  Senin, 6 Agustus 2018 

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program 

Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018, guna memperoleh Gelar 

Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) 

 Magelang, 10 Agustus 2018 
 

DEWAN PENGUJI 

 

Ketua Sidang 

 

 

 

Dr. Imron, M. A 

NIK. 047309018 

 

Penguji I 

 

 

 

Muis Sad Iman, M. Ag 

 NIK. 207108162 

Sekretaris Sidang 

 

 

 

Agus Miswanto, MA 

NIK. 157208134 

 

Penguji II 

 

 

 

Irham Nugroho, M. Pd. I 
NIK. 148806123 

     

Dekan 

 

 
 

  



 iv  

 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

Magelang, 23 Juli 2018  

Dr. Imam Mawardi, M.Ag 

M. Tohirin, M.Ag  

Dosen Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Magelang  

 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Magelang  

 

Assalaamu’alaikum wr. Wb. 

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik 

penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara: 

Nama :  Tisa Indah Sari  

NPM :  14.0401.0023 

Prodi :  Pendidikan Agama Islam  

Judul :  Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina  

 Akhlak siswa di SD Negeri Losari Pakis  

 

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut layak dan dapat 

diajukan untuk dimunaqosahkan. 

Wassalaamu’alaikum wr.wb. 

 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

Dr. Imam Mawardi, M.Ag    M. Tohirin, M.Ag 

NIK.017308176    NIK. 047106011 

     

 



 v  

 

MOTTO 

 

ائِمِِالقَائِمِِ بُِحْسهِِ ُخلُقِهِِ الصَّ  إِنَِّ اْلَعْبدَِ لَيُْدِركُِ َدَرَجةَِ 

“Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai derajat orang yang 

berpuasa dan sholat malam dengan sebab akhlaknya yang baik” 

(HR Abu Dawud no 4798) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi 

yang sangat besar terhadap pembentukan akhlak seorang siswa. Pendidikan 

merupakan alat yang paling efektif untuk menyadarkan individu dalam jati 

diri kemanusiaannya. 
1
 

Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi anak, dapat menjadi tempat 

pembangunan akhlak dan kepribadian anak. Sekolah dapat memberikan 

nuansa yang mendukung untuk menginternalisasi nilai-nilai dan etika yang 

baik. Lingkungan sekolah mulai dari kepala sekolah, para guru, pegawai tata 

usaha dan penjaga sekolah perlu menghayati dan selalu mempraktikkan nilai-

nilai budi pekerti yang baik. Lingkungan sekolah mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pembentukan akhlak siswa. Khususnya bagi siswa yang 

sedikit mendapatkan pendidikan akhlak di rumah. Siswa banyak 

menghabiskan waktu di sekolah, dan apa yang terekam dalam memori anak-

anak di sekolah akan mempengaruhi akhlak siswa ketika dewasa kelak.  

Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pendidikan. Terletak tanggung jawab yang besar  di pundaknya dalam upaya 

mengantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang telah dicitakan. 

Guru mempunyai andil besar dalam menciptakan perilaku positif dan negatif 

bagi peserta didik. Dengan demikian, guru bertanggung jawab akan baik 

                                                 
1
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 13.  
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buruknya sikap, pemikiran dan perilaku peserta didik. Secara umum pendidik 

adalah mereka yang memiliki tanggung jawab mendidik. Mereka adalah 

manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya melaksanakan proses 

pendidikan. Sementara itu, pendidik menurut Islam yaitu siapa saja yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, 

baik kognitif, afektif, maupun potensi psikomotor. Potensi-potensi ini 

sedemikian rupa dikembangkan secara seimbang sampai mencapai tingkat 

yang optimal berdasarkan ajaran Islam.
2
 

Peran guru pendidikan agama Islam selain bertugas sebagai transfer 

of knowledge juga sebagai teladan untuk menjadikan siswa bukan hanya 

pandai dalam pembelajaran umum. Namun, guru juga dapat memberikan 

penanaman akhlak di sela-sela waktu pembelajaran. Ini sudah menjadi 

tanggung jawab guru dalam membina akhlak peserta didik. Selain itu peran 

guru juga bertugas sebagai penunjuk arah, guru harus lebih tahu dan lebih 

menguasai konsep, fakta ilmiah dan teori-teori ilmu pengetahuan yang 

digelutinya. Hal itu akan menjadikan guru sebagai kamus berjalan. Sebagai 

penunjuk arah, guru harus mampu mengantar peserta didik pada titik yang 

tepat. Kapan, dengan cara apa, dan bagaimana guru menempatkan peserta 

didik secara tepat sesuai dengan bakat, kemampuan, karakteristik, dan 

kebutuhannya. Dengan demikian guru dituntut mampu mengambil keputusan 

pada waktu yang tepat, dan dalam urusan yang tepat. 
3
 

                                                 
2
 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 92-

93. 
3
 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 45. 
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Akhir-akhir ini bangsa kita menunjukkan gejala kemerosotan moral 

dan akhlak yang cukup parah. Mulai dari kasus narkoba, korupsi, ketidak-

adilan hukum, pergaulan bebas di kalangan remaja, pelajar dan mahasiswa, 

maraknya kekerasan, kerusuhan dan lain sebagainya, hal ini mengindikasikan 

adanya kemerosotan akhlak anak bangsa. Padahal akhlak merupakan hal yang 

sangat penting dan mendasar sebagai mustika hidup yang membedakan 

manusia dengan binatang.  

Sekolah Dasar Negeri Losari Pakis sebagai tempat penelitian peneliti 

memiliki permasalahan akhlak siswa. Permasalahan akhlak yang saat ini 

banyak siswa yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan 

sekolah yang diperkuat dengan yang disampaikan kepala sekolah dan guru 

pendidikan agama Islam, diantaranya tidak menghargai guru, bersikap tidak 

sopan terhadap guru, tidur di dalam kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung, tidak memperhatikan guru saat proses pembelajaran,  

mengambil barang milik teman, berkelahi dengan teman, dan lain sebagainya.  

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan, antara keduanya tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan. Pendidikan bersifat mutlak dalam 

kehidupan, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bangsa dan negara. 

Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya 

pendidikan bangsa itu. Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta 

didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun 

kepribadiannya agar berakhlak mulia. Saat ini, pendidikan di Indonesia 

dinilai oleh banyak kalangan tidak bermasalah dengan peran pendidikan 
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dalam mencerdaskan para peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil 

dalam membangun kepribadian peserta didiknya agar berakhlak mulia.
4
 

Apabila akhlak anak telah terbentuk sejak masa kecil mulai dari 

lingkungan sosial sampai sekolah dasar, maka generasi yang akan datang 

akan menjadi generasi yang berakhlak baik dan akan menciptakan masyarakat 

yang adil, jujur, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka dari itu, peran 

guru Pendidikan Agama Islam harus ditingkatkan dalam membina akhlak 

siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mencoba 

untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Peran Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswadi Sekolah Dasar Negeri 

Losari Pakis” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti mengambil beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi akhlak siswa di Sekolah Dasar Negeri Losari Pakis? 

2. Bagaimana  peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak 

siswa di Sekolah Dasar Negeri  Losari Pakis? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui akhlak siswa kelas V SD Negeri Losari Pakis. 

                                                 
4
 Akhmad Muhaimin, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Yogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2016), hlm. 51. 
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2. Mengetahui peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina 

akhlak siswa di SD Negeri  Losari Pakis.  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis bagi pihak-pihak yang memerlukan. Adapun manfaat yang 

diharapkan tersebut adalah: 

1. Secara teoritis  

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan pembanding bagi 

peneliti sejenis yang selanjutnya. Juga dapat dimanfaatkan sebagai 

sumbangan dalam khasanah keilmuan dan kependidikan mengenai peran 

guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa.  

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan 

evaluasi sekolah dan masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut 

di SD Negeri Losari Pakis mengenai peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membina akhlak siswa. Serta menambah khasanah ilmu 

pengetahuan bagi peneliti khususnya dan dapat dimanfaatkan bagi siapa 

saja yang memerlukan.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hasil Penelitian yang Relevan 

Terkait dengan persoalan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

membina akhlak siswa, terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Riza Rizki, jurusan Pendidikan Agama Islam 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 yang berjudul “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Menguatkan Akhlak siswa di SMP Negeri 

01 Kota Batu”. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Berupa studi 

lapangan, instrumen kunci adalah peneliti sendiri dan teknik pengumpulan 

data dilaksanakan melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 1) Strategi yang digunakan guru PAI dalam 

menguatkan akhlak baik siswa yaitu merefresh siswa, pendekatan personal 

dan memberikan refleksi kepada siswa. 2) Keterbatasan waktu 

pembelajaran dan keterbatasan guru dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan siswa di lingkungan.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Aan Afriyawan, jurusan Pendidikan Agama 

Islam UIN Salatiga, 2016 yang berjudul “Upaya Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Membina Akhlak Siswa di SMP N 1 Kab. Semarang”. 

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membina akhlak siswa SMP Negeri 1 Bandungan 
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diantaranya: Memberikan nasihat, membangun pembiasaan, memberikan 

teladan, menyediakan fasilitas yang mendukung, dan berkomunikasi 

dengan berbagai pihak, (2) Permasalahan yang dihadapi guru Pendidikan 

Agama Islam, diantaranya adalah: kurangnya kesadaran dari siswa, 

fasilitas dan sarana yang kurang lengkap, serta pengaruh dari lingkungan 

pergaulan. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Istiqomah, jurusan Pendidikan Agama Islam UIN 

Salatiga, 2013 yang berjudul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Pembinaan Akhlakul Karimah  Siswa di SMK Al-Falah Sidomukti 

Salatiga. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Strategi guru pendidikan agama Islam dalam 

pembinaan akhlakul karimah siswa SMK Al Falah antara lain:pendekatan 

personal, pembiasaan yang baik, memberikan teladan, hafalan surat 

pendek sebagai prasyarat, dan penyampaian hikmah. (2) Kegiatan guru 

pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlakul karimah siswa SMK 

Al Falah antara lain: membaca do’a, membaca asma’ul husna, baca Al-

Qur’an pada pagi hari, shalat Dhuha berjama’ah, shalat Dhuhur 

berjama’ah, pembinaan saat upacara bendera. (3) Faktor pendukung dan 

penghambat strategi pembinaan akhlakul karimah siswa SMK Al Falah: 

(a) faktor pendukung kegiatan pembinaan akhlakul karimah siswa SMK 

Al Falah adalah: motivasi dan dukungan dari orang tua, sarana yang 

lengkap, dan komitmen bersama. (b) faktor penghambat kegiatan 

pembinaan akhlakul karimah siswa SMK Al Falah adalah: kurangnya 
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kesadaran, fasiltas kadang kurang mendukung, waktu yang nanggung, 

lingkungan masyarakat (pergaulan). 

Letak perbedaan yang penulis lakukan dengan karya skripsi lain 

adalah meskipun sama-sama membahas tentang pembinaan akhlak, dalam 

skripsi ini penulis lebih membahas peran guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membina akhlak siswa. Perbedaan lainnya yaitu subjek yang diteliti 

adalah anak SMP dan SMK, sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti 

adalah siswa SD. Dari ketiga skripsi yang di paparkan diatas, mempunyai 

perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. 

Letak keunggulan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu menjelaskan 

tentang bagaimana sosok guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina 

akhlak siswa di sekolah dengan cara dan nuansa yang berbeda. Mulai dari 

pembiasaaan yang baik,  menjadi suri tauladan yang baik dan 

mengaplikasikan materi akhlak dalam kehidupan sehari-hari.  

B. Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Guru adalah sosok yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya 

untuk mengajar dan mendidik siswa.
5
 

Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling 

bertanggung jawab tersebut adalah orang tua (ayah dan ibu) anak didik. 

Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-kurangnya oleh dua hal 

                                                 
5
 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1. 
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pertama karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang 

tua anaknya, kedua karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua 

kepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya 

adalah sukses orang tua juga.  

Sama dengan teori pendidikan Barat, tugas pendidik dalam 

pandangan Islam secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotor, 

kognitif, maupun potensi afektif. Potensi itu harus dikembangkan secara 

seimbang sampai ke tingkat tinggi mungkin menurut ajaran Islam.  

Pada awalnya tugas itu adalah murni tugas kedua orang tua. Jadi, 

tidak perlu orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah. Akan tetapi, 

karena perkembangan pengetahuan, ketrampilan, serta kebutuhan hidup 

sudah sedemikian luas, maka orang tua tidak mampu lagi untuk 

melaksanakan sendiri tugas-tugas mendidik anaknya. Maka dari itu, 

orang tua menyerahkan ke sekolah untuk berbagi tugas untuk mendidik 

anak.  

Nur Uhbiyati dalam bukunya Ilmu Pendidikan Perspektif 

Kontekstual, Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani atau rohaninya agar mencapai kedewasaannya, 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka 
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bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup 

mandiri. 
6
 

Seorang pendidik dalam konsep Islam dituntut memiliki beberapa 

kemampuan dasar (kompetensi) yang dapat digunakan dalam 

melaksanakan tugasnya. Paling tidak ada 3 kompetensi yang yang harus 

dimilikinya, yaitu:  

a. Kompetensi personal-religius memiliki kepribadian berdasarkan 

Islam. Didalam dirinya melekat nilai-nilai yang dapat 

ditransinternalisasikan kepada peserta didik, seperti jujur, adil, suka 

musyawarah, disiplin, dan lain-lain. 

b. Kompetensi sosial-religius yaitu memiliki kepedulian terhadap 

masalah-masalah sosial yang selaras dengan Islam. Sikap gotong 

royong, suka menolong, egalitarian, toleransi dan sebagainya 

merupakan sikap yang harus dimiliki pendidik yang dapat 

diwujudkan dalam proses pendidikan. 

c. Kompetensi profesional-religius yaitu memiliki kemampuan 

menjalankan tugasnya secara profesional, yang didasarkan atas 

ajaran Islam.  

Dalam konsep pendidikan tradisional Islam, posisi guru begitu 

terhormat. Guru diposisikan sebagai orang yang alim, wara’, shalih,  dan 

sebagai uswah sehingga guru dituntut juga beramal saleh sebagai 

aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya. Sebagai guru, ia juga 

                                                 
6
 As’Aril Muhajir, Pendidikan Perspektif Konstektual,(Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), hlm. 93. 
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bertanggung jawab kepada para siswanya, tidak saja dalam proses 

pembelajaran berakhir, bahkan sampai akhirat. Oleh karena itu, wajar jika 

mereka diposisikan sebagai orang-orang yang penting dan mempunyai 

pengaruh besar pada masanya, dan seolah-olah memegang kunci 

keselamatan rohani dalam masyarakat.  

Jadi, guru Pendidikan Agama Islam seseorang yang mendidik dan 

mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan membimbing, 

menuntun, memberi teladan dan membantu mengantarkan anak didiknya 

ke arah kedewasaan jasmani dan rohani. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan agama yang hendak di capai yaitu membimbing anak agar 

menjadi seorang muslim yang sejati, beriman, teguh, beramal sholeh dan 

berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan Negara.  

2. Kedudukan Guru dalam Islam 

Salah satu hal yang amat menarik pada ajaran Islam ialah 

penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya 

penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di 

bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Sebenarnya tingginya kedudukan guru 

dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam 

memuliakan pengetahuan, pengetahuan di dapat dari belajar dan 

mengajar, yang belajar adalah calon guru dan yang mengajar adalah 
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seorang guru.  Maka tidak boleh tidak, Islam sangat memuliakan seorang 

guru.
7
 

Penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan, perlu untuk dicermati 

tulisan Asma Hasan Fahmi yang dikutip dari buku Khoirin Rosyadi: (a) 

Tinta ulama lebih berharga daripada darah syuhada, (b) Orang yang 

berpengetahuan melebihi orang yang senang beribadah, yang berpuasa 

dan menghabiskan waktu malamnya untuk mengerjakan sholat, bahkan 

melebihi seseorang yang berperang di jalan Allah, (c) Apabila meninggal 

seorang alim, maka terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak diisi 

kecuali oleh seseorang yang alim lainnya.
8
 

Ada penyebab khusus mengapa orang Islam amat menghargai guru, 

yaitu pandangan bahwa ilmu pengetahuan itu semuanya bersumber dari 

Tuhan. Ilmu datang dari Tuhan, guru pertama adalah Tuhan. Pandangan 

yang menembus langit ini telah melahirkan sikap pada orang Islam 

bahwa ilmu tidak terpisah dari guru, maka kedudukan guru amat tinggi 

dalam Islam.  

Kedudukan guru yang sedemikian tinggi dalam Islam kelihatannya 

memang berbeda dari kedudukan guru di dunia Barat. Perbedaan itu jelas 

karena di Barat kedudukan guru itu tidak memiliki warna kelangitan. 

Hubungan guru dengan murid juga berbeda. Oleh karena itu, tidak 

                                                 
7
 Ahmad  Tafsir,  Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung:Rosdakarya, 2015), 

hlm. 199-200. 
8
 Khoirin Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,2004), hlm. 

177. 
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mengherankan bila di Barat guru tidak lebih dari sekedar orang yang 

mempunyai ilmu lebih tinggi daripada muridnya.  

Dalam sejarahnya, hubungan guru dan murid dalam Islam ternyata 

sedikit demi sedikit berubah, nilai-nilai ekonomi sedikit sedikit mulai 

masuk, yang terjadi kurang lebih sebagai berikut: 

a. Kedudukan guru dalam Islam semakin merosot 

b. Hubungan guru dan murid semakin kurang bernilai kelangitan, 

penghormatan (penghargaan) murid terhadap guru semakin turun. 

c. Harga karya mengajar semakin tinggi. 

Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin, sebagaimana dikutip al-Abrasyi 

mengatakan “seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan 

ilmunya itu, dialah yang bekerja dibidang pendidikan. Sesungguhnya ia 

telah memilih pekerjaan yang terhormat dan sangat penting, maka 

hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini”.
9
 

3. Peran Guru dalam Islam 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
10

Peran mempunyai arti 

pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan, perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran 

sangat penting sekali dalam kehidupan manusia khususnya dimasa 

sekarang ini, karena menurut pengertian tersebut peran itu harus 

dilaksanakan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, seperti 

perlunya peran guru dalam menanggulangi kebodohan, perlunya orangtua 

                                                 
9
Ibid., hlm. 178. 

10
 Kamus Besar Bhasa Indonesia, 2015, hlm 667. 
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dalam mendidik anak ke jalan yang benar, perlunya peran negara dalam 

mengentaskan kemiskinan dan begitu pula dengan peran manusia untuk 

menyayangi sesama manusia. Peran yang baik akan terwujud kehidupan 

manusia menjadi aman dan tentram.  

Jadi bisa disimpulkan bahwa peran adalah suatu hak atau kewajiban 

yang harus dilakukan individu sesuai dengan kedudukannya.  

Peranan pendidik dalam proses belajar-mengajar meliputi banyak hal. 

Hal yang akan dikemukakan di sini adalah peranan yang dianggap paling 

dominan.
11

 

a. Peran pendidik sebagai demonstrator  

Melalui perannya sebagai demonstrator, lecturer atau pengajar, 

pendidik hendaknya senantiasa menguasai bahan ajar atau materi 

pelajaran yang hendak diajarkannya serta senantiasa mengembangkan 

dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang 

dimilikinya. Disebabkan hal ini akan sangat menentukan hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta didik.  

b. Peran pendidik sebagai pengelola kelas 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas, pendidik hendaknya 

mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan 

aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Pengawasan 

terhadap lingkungan belajar ini turut menentukan sejauh mana 

lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. 

                                                 
11

 Haitami Salim, Studi Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2016), hlm.  

154-163. 
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c. Peran pendidik sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator, pendidik hendaknya memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan 

merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses 

belajar-mengajar, dan sebagai fasilitator pendidik hendaknya 

membantu peserta didik mau dan mampu untuk mencari, mengolah, 

memakai informasi, memperbanyak mutu pemberian tugas, dan 

membiasakan peserta didik untuk mencari dan membaca referensi di 

perpustakaan. 

d. Peran pendidik sebagai evaluator  

Dalam proses belajar mengajar, hendaknya pendidik menjadi 

seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau 

belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat atau 

belum.  

e. Peran pendidik dalam pengadministratian  

Dalam proses pengadministratian, hendaknya pendidik menjadi 

seorang administrator yang handal. 

f. Peran pendidik secara pribadi 

Dilihat dari segi dirinya sendiri, seorang pendidik harus berperan, 

antara lain: sebagai petugas sosial, sebagai pelajar dan ilmuan, sebagai 

orangtua, sebagai pencari teladan dan sebagai pencari keamanan. 
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g. Peran pendidik secara psikologis  

Dilihat dari segi psikologis, seorang pendidik harus berperan 

antara lain: sebagai ahli psikologi pendidikan, sebagai seniman dalam 

hubungan antar manusia, sebagai pembentuk kelompok, sebagai 

catalytic agent, sebagai petugas kesehatan mental. 

4. Syarat Pendidik dalam Islam 

Seorang pendidik dengan berbagai kompetensinya diharapkan 

dapat menjalankan tugas profesionalnya dengan baik, ibarat seorang 

Rasul menyampaikan risalah kepada umatnya. Untuk itu, Abdurahman 

Al-Nahlawi mensyaratkan sepuluh sifat yang harus dimiliki pendidik. 

Kesepuluh sifat ini sebagai berikut: 

a. Tujuan hidup, tingkah laku, dan pola pikir pendidik hendaknya 

bersifat rabbani, yaitu bersandar kepada Allah, menaati Allah, 

mengabdi kepada Allah, dan mengenal sifat-sifat Allah. 

b. Menjalankan aktifitas pendidikan dengan penuh keiklasan. 

c. Menjalankan aktifitas pendidikan dengan penuh kesabaran. 

d. Menjalankan aktifitas pendidikan dengan penuh kejujuran.  

e. Senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan terus 

menerus membiasakan diri untuk mempelajari dan mengkajinya.  

f. Memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai metode 

mengajar secara bervariasi, menguasainya dengan baik, dan pandai 

menentukan pilihan. 



 17  

 

g. Memiliki kemampuan pengelolaan belajar yang baik, tegas dalam 

bertindak dan mampu meletakkan berbagai perkara secara 

proporsional. 

h. Mampu memahami kondisi kejiwaan peserta didik yang selaras 

dengan tahapan perkembangannya, agar dapat memperlakukan 

peserta didik dengan kemampuan akal dan perkembangan 

psikologisnya.  

i. Memiliki sikap yang tanggap dan renponsif terhadap berbagai 

kondisi dan perkembangan dunia, yang dapat memengaruhi jiwa, 

keyakinan, dan pola pikir peserta didik. 

j. Memperlakukan peserta didik dengan adil, tidak cenderung kepada 

salah satu dari mereka, dan tidak melebihkan seseorang atas yang 

lainnya, kecuali sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. 
12

 

Tatkala membicarakan syarat guru kuttab (semacam sekolah 

dasar di Indonesia), menyatakan syarat terpenting bagi guru dalam Islam 

adalah sebagai berikut: Umur, harus sudah dewasa, Kesehatan, harus 

sehat jasmani dan sehat rohani, Keahlian, harus menguasai bidang yang 

diajarkannya dan menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar), 

Harus berkepribadian Muslim. 

5. Tugas Guru dalam Islam 

Guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Dalam Undang-

Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 pasal 2, guru dikatakan 

                                                 
12

 Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 92-

93. 



 18  

 

sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru 

hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai klasifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan 

untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan menengah. 
13

 

Sedangkan guru dalam pengajaran dan sebagai pengabdi dalam 

pendidikan maka guru juga harus mengerti tugas-tugasnya sebagai 

berikut: 
14

 

a. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan 

melatih. 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. 

b. Tugas guru dalam masyarakat, yaitu mencerdaskan bangsa menuju 

kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan 

Pancasila dan merupakan penentu maju mundurnya suatu bangsa.  

c. Tugas guru dalam kemanusiaan meliputi bahwa guru di sekolah 

harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus 

                                                 
13

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan 

Kompetensi Guru, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 24.  
14

 M Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 

7.  
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mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para siswanya. 

Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi 

bagi siswanya dalam belajar.  

6. Sifat Guru dalam Pandangan Islam 

Para penulis Muslim ternyata membicarakan panjang lebar sifat 

pendidik dan guru. biasanya mereka membicarakannya bersama sama 

atau campur dengan pembicaraan tentang tugas dan syarat guru, memang 

harus diakui, sulit membedakan dengan tegas antara tugas, syarat dan 

sifat guru.  

Al-Abrasyi menyebutkan bahwa guru dalam Islam sebaiknya 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut ini: 

a. Zuhud: tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena 

mencari keridhaan Allah. 

b. Bersih tubuhnya: jadi penampilan lahiriyahnya menyenangkan. 

c. Bersih jiwanya: tidak mempunyai dosa besar. 

d. Tidak ria: ria akan menghilangkan keikhlasan. 

e. Tidak memendam rasa dengki dan iri hati. 

f. Tidak menyenangi permusuhan. 

g. Ikhlas dalam melaksanakan tugas.  

h. Sesuai perkataan dengan perbuatan.  

i. Tidak malu mengakui kesalahan. 

j. Bijaksana. 

k. Tegas dalam perkataan dan perbuatan, tetapi tidak kasar. 

l. Rendah hati (tidak sombong). 

m. Lemah lembut. 

n. Pemaaf. 

o. Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil. 

p. Berkepribadian. 

q. Tidak merasa rendah diri. 

r. Bersifat kebapakan (mampu mencintai murid seperti mencintai 

anaknya sendiri). 



 20  

 

s. Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, 

perasaan dan pemikiran. 
15

 

Sementara itu, Mahmud Yunus menghendaki sifat-sifat guru 

muslim sebagai berikut: 

a. Menyayangi muridnya dan memperlakukan mereka seperti 

menyayangi dan memperlakukan anak sendiri. 

b. Hendaklah guru memberi nasehat kepada muridnya seperti melarang 

mereka menduduki suatu tingkat sebelum berhak mendudukinya.  

c. Hendaklah guru memperingatkan muridnya bahwa tujuan menuntut 

ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bukan untuk 

menjadi pejabat, untuk bermegah-megah, atau untuk bersaing. 

d. Hendaklah guru melarang muridnya berkelakuan tidak baik dengan 

cara lemah lembut, bukan dengan cara mencaci maki. 

e. Hendaklah guru mengajarkan kepada murid-muridnya mula-mula 

bahan pelajaran yang mudah dan banyak terjadi di dalam masyarakat.  

f. Tidak boleh guru merendahkan pelajaran lain yang tidak 

diajarkannya. 

g. Hendaklah guru mengajarkan masalah yang sesuai dengan 

kemampuan murid. 

h. Hendaklah guru mendidik muridnya supaya berpikir dan berijtihad, 

bukan semata-mata menerima apa yang diajarkan guru. 

i. Hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan perkataan berbeda 

dari perbuatannya. 

                                                 
15

 Mohd’athijah al-Abrasyi, Dasar Pokok-Pokok Pendidikan Islam, (Djakarta:Bulan 

Bintang, 1970), hlm. 139-143. 
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j. Hendaklah guru memberlakukan semua muridnya dengan cara adil, 

jangan membedakan murid atas dasar kekayaan atau kedudukan. 

Dalam pandangan al-Gazali, guru sebagai murabbi hendaknya 

dapat memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak melalui 

konsep dan latihan budi pakerti dan dihubungkan dengan lahirnya 

kebaikan dan kualitas moral. Menurutnya, anak mempunyai hati yang 

bening dan lembut bagai permata dan lilin yang suatu saat dapat dibentuk 

dan dikembangkan. Apabila ia diberi contoh budi pakerti yang baik dan 

dibiasakan untuk mengerjakannya, niscaya ia akan berkembang secara 

perlahan dan pasti mengarah kepada kebaikan. 
16

 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Istilah “Pendidikan Islam” terjalin dari dua kata, “Pendidikan” dan 

“Islam”. Kata kuncinya adalah “Islam” yang berfungsi sebagai sifat, 

penegas dan pemberi ciri khas bagi kata “Pendidikan”. Dengan demikian 

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang secara khas 

memiliki ciri islami, berbeda dengan konsep atau metode pendidikan 

yang lain. 
17

 

Dalam buku Ilmu Pendidikan Islam yang ditulis oleh Arifin 

“Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa 

secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 
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perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam 

ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.  

Sementara itu, Pendidikan Agama Islam adalah “Usaha dasar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa. 
18

 

Pendidikan, secara teoritis mengandung pengertian “memberi makan” 

(opvoeding) kepada jiwa anak didik, sehingga mendapatkan kepuasan 

rohaniyah, juga sering diartikan dengan “menumbuhkan” kemampuan 

dasar manusia. Bila ingin diarahkan kepada pertumbuhan sesuai dengan 

ajaran Islam maka harus berproses melalui sistem kependidikan Islam, 

baik melalui kelembagaan maupun melalui sistem kurikuler.  

Jadi, Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang 

dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 

meyakinkan, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut 

dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu: 
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a. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan yang dilakukan secara berencana 

dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam 

arti ada yang dibimbing, dalam meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Islam.  

c. Pendidikan atau guru dibidang agama Islam yang melakukan kegiatan 

bimbingan dan pengajaran secara sadar terhadap peserta didiknya 

untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.  

d. Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama 

Islam dari peserta didik yang disamping untuk membentuk kesalehan 

pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.  

2. Dasar-Dasar dan Asas-Asas Pendidikan Agama Islam 

Hasan Langgulung
19

, dalam bukunya Asas-asas Pendidikan Islam, 

mengatakan bahwa berkenaan dengan asas-asas yang kita maksudkan, 

yaitu asas-asas pendidikan Islam, dapat kita uraikan dalam enam asas 

sebagai berikut: 

Pertama, asas historis yang mempersepsi pendidik dengan hasil-hasil 

pengalaman pendidikan masa lalu, dengan undang-undang dan peraturan, 

batas dan kekurangannya. Asas sejarah ini meliputi sebagian ilmu sejarah 
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dan arkeologi, dokumen, benda tertulis yang dapat menolong 

menafsirkan pendidikan dari segi sejarah dan peradaban.  

Kedua, asas sosial yang memberinya kerangka budaya dari mana 

pendidikan itu bertolak dan bergerak, memindah budaya dan 

mengembangkannya. Asas ini meliputi sebagian ilmu sosiologi dan 

kependudukan, antropologi dan etnologi yang membantu menafsirkan 

masyarakat dan kumpulan.  

Ketiga, asas-asas ekonomi yang memberikan perspektif tentang 

potensi-potensi manusia dan keuangan serta materi dan persiapan yang 

mengatur sumber-sumbernya dan bertanggung jawab terhadap anggaran 

belanjanya. Asas ini meliputi sebagian ilmu ekonomi dan acconting dan 

perencanaan yang bermanfaat untuk investasi yang lebih ideal. 

Keempat, asas politik dan administrasi. Asas ini meliputi sebagian 

ilmu administrasi dan organisasi, undang-undang, dan perundang-

undangan yang dapat menafsirkan susunan organisasi pendidikan dan 

mengarahkan geraknya.  

Kelima, asas-asas psikologis yang memberinya informasi tentang 

watak pelajar-pelajar, guru-guru, cara-cara terbaik dalam praktik, 

pencapaian dan penilaian, dan pengukuran dan bimbingan. Asas ini 

meliputi sebagian ilmu tingkah laku, biologi, fisiologi dan komunikasi 

yang sesuai untuk memahami pengajaran dan proses belajar.  
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Keenam, asas filsafat yang berusaha memberinya kemampuan untuk 

memilih yang lebih baik, memberi arah suatu sistem, mengontrolnya, dan 

memberi arahan kepada asas yang lain.  

Pendapat mengenai dasar dan asas pendidikan Islam tersebut terlihat 

sudah sedemikian lengkap, namun belum sempurna, karena belum 

memasukkan dasar atau asas Islam yang justru menjadi karakter dari 

Ilmu Pendidikan Islam tersebut.  

Berdasar pada Al-Qur’an dan al-Sunnah, Ilmu Pendidikan Islam tidak 

hanya akan menemukan berbagai isyarat tentang pentingnya membangun 

sistem pendidikan Islam yang lengkap. Melalui kajian Al-Qur’an dan 

Sunnah dapat dijumpai beberapa prinsip yang terkait erat dengan 

pengembangan Ilmu Pendidikan Islam. Al-Qur’an dan Sunnah 

menawarkan prinsip hubungan yang erat, harmonis dan seimbang dengan 

Tuhan, manusia dan alam, pendidikan untuk semua (education for all), 

pendidikan seumur hidup (long life education), pendidikan yang 

berorientasi pada kualitas, pendidikan yang unggul, pendidikan yang 

terbuka, demokratis, adil, dinamis, seimbang antara pendidikan yang 

mendukung kecerdasan akal, spiritual, sosial, emosional, kinestetik, 

profesional dan berorientasi pada masa depan, menjadikan pendidikan 

sebagai alat untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, 

dan ketentraman.  
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3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Berbicara tentang tujuan pendidikan, tidak bisa lepas dari tujuan 

hidup manusia. Sebab, pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan 

oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya. Pendidikan Agama 

Islam harus diberikan sejak dini karena pendidikan adalah sepanjang 

hayat, dari manusia lahir hingga akhir hayat. 
20

Tujuan Pendidikan Agama 

Islam terbagi menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan umum dan tujuan 

pendidikan khusus: 

a. Tujuan pendidikan umum 

Prof. Mohd’ Athiyah Al-Abrasyi
21

 dalam kajiannya tentang 

pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan umum yang asasi 

bagi pendidikan Islam, yaitu: 

1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Kaum 

muslim telah bersetuju bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa 

pendidikan Islam, dan mencapai akhlak yang sempurna adalah 

tujuan pendidikan yang sebenarnya. 

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. 

Pendidikan Islam menaruh perhatian penuh untuk kedua 

kehidupan itu sebagai tujuan di antara tujuan-tujuan umum 

yang asasi, sebab memang itulah tujuan tertinggi. 

3) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi 

kemanfaatan. Pendidikan Islam tidaklah semua bersifat agama, 

akhlak atau spiritual, tetapi menaruh perhatian pada segi 

kemanfaatan pada tujuan-tujuan kurikulum dan aktifitasnya. 

Islam memandang manusia sempurna tidak akan tercapai 

kecuali memadukan antara ilmu pengetahuan dan agama, atau 

mempunyai kepedulian (concern) pada aspek spiritual, akhlak 

dan pada segi-segi kemanfaatan.  
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4) Menumbuhkan roh ilmiah pada pelajar dan memuaskan 

keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia 

mengkaji ilmu sekedar ilmu.  

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis dan 

perusahaan supaya ia juga dapat menguasai profesi tertentu, 

teknis tertentu dan perusahaan tertentu agar dapat mencari 

rezeki, dengan demikian, pelajar diharapkan dapat hidup 

dengan mulia di samping memelihara segi kerohanian dan 

keagamaan.  

Sementara menurut Abdul Fatah Jalal, tujuan umum pendidikan 

Islam ialah terwujudnya manusia yang menghambakan diri kepada 

Allah (beribadah kepada Allah).  

Jadi, tujuan umum pendidikan Islam adalah tujuan yang berada 

jauh dari masa sekarang, sebuah hasil pencapaian yang tidak dapat 

terlaksana melalui sekali kerja. Taqwa kepada Allah merupakan 

tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam, ia sebagai ultimate goals 

dari serangkaian tujuan yang ditampilkan di atas, dan masing-masing 

tujuan tersebut mempunyai hubungan sistematik satu sama lainnya 

yang tak dapat dipisahkan. 

b. Tujuan pendidikan khusus 

Adapun yang dimaksud tujuan khusus adalah perubahan-

perubahan yang diingini yang bersifat cabang atau bagian yang 

termasuk di bawah tujuan umum pendidikan.  

Diantara tujuan-tujuan khusus yang mungkin dimasukkan di 

bawah “penumbuhan dorongan akhlak dan agama” 
22

 adalah tujuan-

tujuan sebagai berikut: 
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1) Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah-akidah 

Islam, dasar-dasarnya, cara melaksanakan dengan betul, 

membiasakan mereka berhati-hati, menjalankan dan 

menghormati syiar-syiar agama. 

2) Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap 

agama, termasuk prinsip dan dasar akhlak yang mulia. 

3) Menambah keimanan kepada Allah pencipta alam, kepada 

malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, dan hari akhir. 

4) Menumbuhkan minat genarasi muda untuk menambah 

pengetahuan dalam adab dan pengetahuan keagamaan agar patuh 

mengikuti hukum agama. 

5) Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada al-Qur’an, 

membaca dengan baik dan mengamalkan apa yang diperintah di 

dalamnya.  

6) Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan 

Islam dan pahlawan-pahlawannya dan mengikuti jejak mereka.  

7) Menumbuhkan rasa rela, optimisme, kepercayaan diri, tanggung 

jawab, menghargai kewajiban, tolong menolong dalam kebaikan 

dan membela serta berkorban untuk agama dan tanah air.  

8) Mendidik naluri, motivasi, keinginan generasi muda, mengatur 

emosi dan membimbingnya dengan baik. 

9) Menanamkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka, 

menguatkan perasaan agama, menyuburkan hati mereka dengan 

dzikir kepada Allah. 

10) Membersihkan hati mereka dari dengki, iri hati, benci, 

kezaliman, egoisme, tipuan, khianat, ragu, perpecahan dan 

perselisihan. 

D. Akhlak 

1. Pengertian Akhlak 

Secara etimologis, kata akhlak (bahasa Arab) adalah bentuk jamak 

dari kata khuluk di dalam Kamus al-Munjid berarti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku dan tabiat. Akhlak berakar dari kata kha-la-qa yang berarti 

menciptakan. Seakar dengan kata khaliq yang berarti pencipta, makhluq 

yang berarti yang diciptakan dan khalq yang berarti yang berarti 

penciptaan. 
23
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Kesamaan akar di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup 

pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak Khaliq (Tuhan) 

dengan perilaku makhluq (manusia), atau dengan kata lain, tata perilaku 

seseorang terhadap orang lain dan lingkungan baru mengandung nilai 

akhlaq yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan 

kepada kehendak Khaliq (Tuhan).  

Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja merupakan 

tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama 

manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhan bahkan dengan alam semesta. Sementara secara istilah, 

banyak ulama mendefinisikan akhlak diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Imam al-ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang 

dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan 
24

 

b. Ibrahim Anis berpendapat bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik 

atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.
25

 

c. Abdul karim zaidan berpendapat bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan 

sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan 

timbangannya seorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk 

kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. 
26
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d. Mahmud dalam buku akhlak mulia, berpendapat bahwa akhlak adalah 

ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan. Keutamaan 

itu adalah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yaitu 

kekuatan berpikir, kekuatan marah, dan kekuatan syahwat. Kekuatan 

itu mempunyai posisi pertengahan diantara kedua keburukan yaitu 

hikmah, keberanian dan iffah. Hikmah adalah kesempurnaan kekuatan 

pikir dan posisi pertengahan antara dua keburukan, yaitu kebodohan 

dan berlaku salah. Pertama adalah kurangnya hikmah dan yang kedua 

adalah berlebihan. Keberanian adalah kesempurnaan kekuatan marah 

dan posisi pertengahan antara dua keburukan, yaitu pengecut dan 

sembrono. Pertama adalah kurangnya kebernian dan yang kedua 

adalah berlebihnya keberanian. Iffah adalah kesempurnaan kekuatan 

syahwat dan posisi pertengahan antara dua keburukan, yaitu kestatisan 

dan berbuat hina. Pertama adalah kurangnya sifat tersebut dan yang 

kedua adalah berlebihan sifat tersebut. 
27

 

e. Ilyas berpendpat bahwa akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya 

seseorang dapat menilai perbuatannya baik dan buruk, untuk 

kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Akhlak adalah 

sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul 

secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran 

atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan 
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dari luar. 
28

Akhlak harus bersifat kostan, spontan, tidak kontemporer 

dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan 

dari luar.  

f. Al-Munawir yang dikutip oleh Lubis, berpendapat bahwa akhlak 

adalah bentuk plural dari khuluq yang artinya tabiat, budi pakerti, 

kebiasaan. Sehingga akhlak adalah kebiasaan atau kehendak. 

Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga 

mudah untuk melaksanakannya, sedang kehendak adalah menangnya 

keinginan manusia setelah ia mengalami kebimbangan. Kebiasaan 

yang berkaitan dengan akhlak adalah keimanan yang kuat tentang 

sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi adat 

kebiasaan yang mengarah pada kebaikan dan keburukan. 
29

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan manusia 

baru disebut akhlak kalau terpenuhi syarat, yaitu: Perbuatan itu dilakukan 

berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan sesekali saja, maka tidak 

dapat disebut akhlak. Misalnya, pada suatu ketika, orang yang jarang 

berderma tiba-tiba memberikan uang atau bantuan kepada orang lain, 

karena alasan tertentu. Dengan tindakan ini ia tidak dapat disebut orang 

yang murah hati atau disebut sebagai orang yang dermawan. Karena, hal 

itu tidak melekat di jiwanya, dan Perbuatan itu timbul dengan mudah 

tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan 

suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah 
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berpikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang, tidak disebut 

akhlak. 

2. Sumber akhlak 

Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau 

mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak 

adalah Alquran dan sunnah, bukan akal pikiran dan pandangan 

masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral.
30

 

Sumber utama akhlak adalah Alquran, tolok ukur baik buruknya 

adalah Alquran. Hal ini logis karena kebenaran Alquran bersifat obyektif, 

komprehensif dan universal. Akhlak yang mengandung kebenaran 

obyektif, komprehensif dan universal tidak mungkin didasarkan pada 

pemikiran manusia, karena pemikiran manusia itu kebenarannya bersifat 

subyektif, sektoral dan temporal.
31

 

Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, 

terpuji atau tercela, semata-mata karena syara (Alquran dan sunnah) 

menilainya demikian. Hati nurani atau fitrah dalam bahasa Alquran 

memang dapat menjadi ukuran baik dan buruk, karena manusia 

diciptakan oleh Allah SWT memiliki fitrah bertauhid, mengakui ke-

Esaan-Nya, karena fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian dan selalu 

cenderung pada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan dan 

merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, karena 

kebenaran itu tidak akan didapat kecuali dengan Allah SWT sebagai 
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sumber kebenaran mutlak. Namun, fitrah manusia tidak selalu terjamin 

dapat berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar, misalnya 

pengaruh pendidikan dan lingkungan. Fitrah hanyalah merupakan potensi 

dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak manusia 

yang fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat lagi melihat 

kebenaran. Oleh sebab itu, ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan 

sepenuhnya hanya kepada hati nurani atau fitrah manusia semata. Harus 

dikembalikan kepada penilaian syara‟. Semua keputusan syara‟ tidak 

akan bertentangandengan hati nurani manusia, karena keduanya berasal 

dari sumber yang sama yaitu Allah SWT.
32

 

Demikian juga halnya dengan akal pikiran. Ia hanyalah salah satu 

kekuatan yang dimiliki manusia untuk mencari kebaikan atau keburukan. 

Keputusannya bermula dari pengalaman empiris kemudian diolah 

menurut kemampuan pengetahuannya. Oleh karena itu keputusan yang 

diberikan akal hanya bersifat spekulatif dan subyektif.  

Sehingga dari uraian di atas, sangat jelas bahwa ukuran pasti, obyektif 

dan universal untuk menentukan baik dan buruk hanyalah Alquran dan 

sunnah bukan yang lain-lainnya. 

3. Ciri-ciri Akhlak dalam Islam 

Pandangan Ilyas, 
33

 akhlak dalam Islam memiliki lima ciri khas, yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Akhlak Rabbani  

Sifat Rabbani dari akhlak menyangkut tujuannya yaitu untuk 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ciri rabbani yang 

menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukanlah moral yang 

kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki 

nilai yang mulia.  

b. Akhlak Manusiawi  

Ajaran akhlak dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntutan fitrah 

manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi 

dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi 

manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan 

kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar 

memelihara eksistensi manusia sebagai mahkluk terhormat, sesuai 

dengan fitrahnya.  

c. Akhlak Universal  

Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang 

universal dan mencakup segala aspek hidup manusia, baik yang 

dimensinya, vertikal maupun horisontal. Sebagai contoh Al-qur’an 

menyebutkan sepuluh macam keburukan yang wajib dijauhi oleh 

setiap orang, yaitu menyekutukan Allah SWT, durhaka kepada kedua 

orangtua, membunuh anak karena takut miskin, berbuat keji baik 

secara terbuka maupun secara sembunyi, membunuh orang tanpa 

alasan yang sah, makan harta anak yatim, mengurangi takaran dan 
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timbangan, membebani orang lain kewajiban melampaui 

kekuatannya, persaksian tidak adil, dan mengkhianati janji Allah 

SWT.  

d. Akhlak Keseimbangan  

Ajaran akhlak dalam Islam berada ditengah antara yang 

mengkhayalkan manusia sebagai malaikat yang menitik beratkan 

segi kebaikan dan yang mengkhayalkan manusia seperti hewan yang 

menitik beratkan sifat keburukannya saja. Menurut pandangan Islam, 

manusia memiliki dua kekuatan dalam dirinya, kekuatan baik pada 

hati nurani dan akalnya dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. 

Akhlak Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan 

rohani secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia 

dan akhirat secara seimbang pula. Bahkan memenuhi kebutuhan 

pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap 

masyarakat.  

e. Akhlak Realistik  

Ajaran realistik dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup 

manusia. Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang 

memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lain, tetapi manusia 

mempunyai kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan 

berbagai macam kebutuhan material dan spirtual. Dengan 

kelemahan- kelemahannya itu, manusia sangat mungkin melakukan 

kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. Oleh sebab itu, Islam 
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memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan 

untuk memperbaiki diri dengan taubat. Bahkan dalam keadaaan 

terpaksa, Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu yang 

dalam keadaan biasa tidak dibenarkan.  

4. Metode Penanaman Akhlak 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam 

Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi 

Muhammad SAW yang utama adalah untuk menyempurnakan akhak yang 

mulia.  

Dalam salah satu hadistnya beliau menegaskan: َا بُِعْثُت ِِلََُتَِّم َصاِلَح اِْلَْخََلِق   ِإَّنم

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” 

(HR Ahmad No. 8952) 

Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak ini dapat 

pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus 

didahulukan daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah 

akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada 

seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin.  

Perhatian Islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis 

pada muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam. 

Ajaran Islam tentang keimanan misalnya sangat berkaitan dengan 

mengerjakan serangkaian amal sholih dan perbuatan terpuji. Iman yang 

tidak disertai dengan amal salih dinilai sebagai iman yang palsu, bahkan 

dianggap sebagai kemunafikkan.  
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Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 8 yang menunjukkan dengan jelas bahwa 

iman yang dikehendaki Islam bukan iman yang hanya sampai pada 

ucapan dan keyakinan, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan dan 

akhlak yang mulia, seperti tidak ragu-ragu meminta ajaran yang dibawa 

Rasul, atau memanfaatkan harta dan dirinya untuk berjuang di jalan Allah 

dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa keimanan harus membuahkan 

akhlak, dan juga memperlihatkan bahwa Islam sangat mendambakan 

terwujudnya akhlak yang mulia. 
34

 

Dalam rukun Islam juga mengajarkan tentang akhlak yang meliputi 

syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Semuanya berhubungan langsung 

dengan akhlak, bisa kita katakan bahwa Islam sangat memberi perhatian 

yang besar tentang pembinaan akhlak, termasuk cara-caranya. Hubungan 

antara rukun Iman dan rukun Islam terhadap pembinaan akhlak 

sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa pembinaan akhlak yang 

ditempuh Islam adalah menggunakan cara atau sistem yang integrated, 

yaitu sistem yang menggunakan berbagai sarana peribadatan dan lainnya 

secara simultan untuk diarahkan pada pembinaan akhlak.  

Cara lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan akhak ini adalah 

pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinyu. 

Berkenaan dengan ini Imam al-Gazhali mengatakan bahwa kepribadian 

manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan 

melalui pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia 
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akan menjadi orang jahat. Untuk ini al-Gazhali menganjurkan agar akhlak 

diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah 

laku yang mulia. Jika seseorang menghendaki menjadi orang yang 

pemurah, maka ia harus dibiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang 

bersifat pemurah, hingga murah hati dan murah tangan itu menjadi 

tabi’atnya yang mendarah daging.  

Dalam tahap tertentu, pembinaan akhlak, khususnya akhlak lahiriah 

dapat pula dilakukan dengan cara paksaan yang lama-kelamaan tidak lagi 

terasa dipaksa. Seseorang yang ingin menulis dan mengatakan kata-kata 

yang bagus misalnya, pada mulanya ia harus memaksakan tangan dan 

mulutnya menuliskan atau mengatakan kata-kata atau huruf yang bagus. 

Apabila pembinaan ini sudah berlangsung lama, maka paksaan tersebut 

sudah tidak terasa lagi sebagai paksaan.  

Cara lain yang tak kalah ampuhnya dari cara-cara di atas dalam hal 

pembinaan akhlak ini adalah melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak 

dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, instruksi dan larangan, sebab 

tabi’at jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan hanya 

seorang guru mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. 

Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang dan 

harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan sukses, 

melainkan jika tidak disertai dengan pemberian contoh tauladan yang baik 

dan nyata. Cara yang demikian itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW.  
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Selain itu pembinaan akhlak dapat pula ditempuh dengan senantiasa 

menganggap diri ini sebagai yang banyak kekurangan daripada 

kelebihannya. Dalam hubungan ini Ibn Sina mengatakan jika seseorang 

menghendaki dirinya berakhlak utama, hendaknya ia lebih dahulu 

mengetahui kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya, dan membatasi 

sejauh mungkin untuk tidak berbuat kesalahan, sehingga kecacatannya itu 

tidak terwujud dalam kenyataan. Namun, ini bukan berarti bahwa ia 

menceritakan dirinya sebagai orang yang paling bodoh, paling miskin, dan 

sebagainya di hadapan orang-orang, dengan tujuan justru merendahkan 

orang lain. Hal yang demikian di anggap tercela dalam Islam.  

Pembinaan akhlak secara efektif dapat pula dilakukan dengan 

memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Menurut hasil 

penelitian para psikolog bahwa kejiwaan manusia berbeda-beda menurut 

perbedaan tingkat usia. Pada usia kanak-kanak misal lebih menyukai 

kepada hal-hal yang bersifat rekreatif dan bermain. Hal ini pernah 

dilakukan oleh para ulama di masalalu. Mereka menyajikan ajaran akhlak 

lewat syair yang berisi sifat-sifat Allah dan rasul, anjuran beribadah dan 

berakhlak mulia dan lain-lain. Syair tersebut dibaca pada saat menjelang 

dilangsungkannya pengajian, ketika melaksanakan shalat lima waktu, dan 

acara-acara peringatan hari-hari besar Islam.  

5. Akhlak terhadap Allah, terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup 

Sebagaimana diketahui bahwa akhlak adalah salah satu inti dari ajaran 

Islam. Sehingga fungsinya harus ditempatkan pada proporsi yang tepat. 
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Fungsi akhlak harus mampu mencakup seluruh aspek dari kehidupan 

manusia. Baik itu aspek spiritualitas yang mewujudkan bentuk 

komunikasi vertikal pada Tuhan maupun komunikasi dengan sesama 

manusia. 
35

 

a. Akhlak terhadap Allah SWT  

Menurut Ali akhlak terhadap Allah SWT antara lain yaitu 

mencintai Allah SWT melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga 

dengan mempergunakan firmanNya dalam Al-qur’an sebagai 

pedoman hidup dan kehidupan, melaksanakan segala perintah dan 

menjauhi segala laranganNya, mengharapkan dan berusaha 

memperoleh keridhaan Allah SWT, mensyukuri nikmat dan karunia 

Allah SWT, menerimaan dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi 

setelah berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas 

tertinggi), memohon ampun hanya kepada Allah SWT, dan bertaubat 

hanya kepada Allah SWT. Taubat yang paling tinggi adalah taubat 

nasuha, yaitu taubat yng benar-benar taubat, tidak lagi melakukan 

perbuatan sama yang dilarang Allah SWT, dan dengan tertib 

melaksanakan perintah dan menjauhi laranganNya. 
36

 

b. Akhlak terhadap Manusia dan Lingkungan Hidup  

Menurut Ali (2011:357) akhlak terhadap makhluk dibagi menjadi 

dua yaitu akhlak kepada manusia dan akhlak terhadap bukan manusia. 
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Akhlak terhadap manusia dibagi menjadi enam, yaitu akhlak terhadap 

Rasulullah SAW, orang tua, diri sendiri, keluarga, tetangga dan 

masyarakat.  

Akhlak terhadap terhadap Rasulullah SAW bisa dilakukan dengan 

cara mencintai Rasulullah SAW secara tulus dengan mengikuti semua 

sunnahnya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola, suri tauladan 

dalam hidup dan kehidupan, menjalankan apa yang disuruhnya, tidak 

melakukan apa yang dilarangnya 
37

 

Akhlak terhadap orang tua antara lain mencintai mereka melebihi 

cinta kepada kerabat lainnya, merendahkan diri kepada keduanya 

diiringi perasaan kasih sayang, berkomunikasi dengan orang tua 

dengan khidmat, mempergunakan kata-kata lemah lembut, berbuat 

baik kepada Ibu dan Bapak dengan sebaik-baiknya, mendoakan 

keselamatan dan keampunan bagi mereka kendatipun seseorang atau 

kedua-duanya telah meninggal. 

Akhlak terhadap diri sendiri antara lain memelihara kesucian diri, 

menutup aurat (bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, menurut 

hukum dan akhlak Islam), jujur dalam perkataan dan perbuatan ikhlas, 

sabar, rendah hati, malu melakukan perbuatan jahat, menjauhi dengki 

dan menjauhi dendam, berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang 

lain, menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia. 
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Akhlak terhadap tetangga antara lain sebagai berikut, saling 

mengunjungi, saling membantu di waktu senang lebih-lebih tatkala 

susah, saling beri-memberi, saling hormat-menghormati, saling 

menghindari pertengkaran dan permusuhan. 

Akhlak terhadap masyarakat antara lain sebagai berikut 

memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan, saling menolong dalam melakukan 

kebajikan dan taqwa, menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri 

sendiri berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan orang lain 

melakukan perbuatan jahat, memberi makan fakir miskin dan 

berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya, bermusyawarah 

dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama, menaati putusan 

yang telah diambil, menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan 

kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita 

dan menepati janji.
38

 

Akhlak terhadap bukan manusia (lingkungan hidup) antara lain 

sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan 

memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, fauna dan flora yang 

sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk 

lainnya, dan sayang kepada sesama makhluk.
39
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6. Istilah yang Berhubungan dengan Akhlak 

a. Moral  

Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan sebagai susila. 

Moral di pahami sebagai sesuatu yang diterima oleh keumuman massa. 

Dalam hal ini, mengarah pada tindakan manusia yang baik dan wajar, 

sesuai dengan tindakan yang di terima oleh umum, dalam lingkungan 

sosial tertentu.  

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

merumuskan moral sebagai ajaran tentang baik dan buruknya perbuatan 

dan kelakuan (akhlak, kewajiban, dan sebagainya). 
40

 Sementara itu 

menurut E. Sumaryono, moralitas adalah kualitas yang terkandung 

dalam perbuatan manusia, yang dengannya kita dapat menilai sesuatu 

sebagai benar atau salah, baik atau jahat.  

Moralitas dapat bersifat obyektif ataupun subyektif. Moralitas 

obyektif melihat suatu perbuatan sebagai perbuatan itu sendiri, terlepas 

dari kehendak pelakunya. Adapun moralitas subyektif, adalah moralitas 

yang memandang suatu perbuatan berdasarkan kondisi pengetahuan dan 

pusat perhatian pelakunya, latar belakangnya, training, stabilitas 

emosional, serta perilaku personal lainnya.  

Etika dan moral memiliki beberapa persamaan. Secara etimologis, 

kata etika dan moral mempunyai arti yang sama dengan moral, adalah 
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nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi sesorang atau suatu 

kelompok, dalam mengatur tingkah lakunya. 

Adapun perbedaan dari keduanya, etika lebih banyak bersifat 

teori, sedangkan moral lebih bersifat praktis. Menurut pandangan para 

filsuf, etika membahas tingkah laku perbuatan manusia secara universal 

(umum), sedangan moral memandangnya secara spesifik. Moral 

menyatakan ukuran, sedangkan etika menjelaskan ukuran tersebut. 

Dengan demikian, antara moral dan etika memiliki persamaan 

pembahasan, terlebih dalam kaitannya dengan masalah akhlak. 
41

 

b. Etika  

Sebagian orang memang menyamakan antara akhlak dengan etika. 

Padahal secara filosofis, kedua istilah tersebut adalah berbeda. Akhlak 

merupakan konsep moral dalam Islam, yang berisi ajaran-ajaran tentang 

bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan ini, agar 

menjadi orang yang baik.  

Adapun etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika 

berbicara tentang mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, 

atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab 

terhadap berbagai ajaran moral atau akhlak.  Kedua istilah tersebut 

memang dapat dibedakan, tetapi secara fungsional tidak dapat 

dipisahkan. Sebab ketika kita berperilaku baik dengan mengetahui 
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alasannya, hal itu akan menjadikan kita lebih mantap dalam bertindak. 

Demikian juga ketika kita meninggalkan perbuatan buruk. 
42

 

Dalam hal ini para ahli memberikan pengertian berbeda-beda 

terhadap kata etika sebagai berikut:  

1) Ahmad Amin  

Etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan 

buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, 

menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam 

perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa 

yang seharusnya diperbuat oleh manusia. 
43

 

2) Soegarda Poerbakawatja  

Etika adalah filsafat nilai, yaitu pengetahuan tentang nilai-

nilai. Etika merupakan ilmu yang mempelajari kebaikan dan 

keburukan dalam hidup manusia. Terutama mengenai gerak pikiran 

dan perasaan yang menjadi pertimbangan, hingga sampai pada 

perbuatan yang dituju.  

3) Mudlor Achmad  

Etika merupakan ilmu pengetahuan rohaniyah normatif, 

bersifat teologis. Dengan demikian, ia bukan lagi ilmu pengetahuan 

yang dapat diukur secara matematis. Oleh karena itu, etika tidak 

dapat diramalkan dengan pasti. Etika lebih merupakan ilmu 
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pengetahuan tentang kepandaian, atau seni hidup secara baik (the 

art of good living). 

Bertolak dari uraian di atas, pengertian etika menurut filsafat, 

adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan perbuatan buruk, 

dengan memerhatikan amal perbuatan  manusia sejauh yang dapat 

dipahami oleh akal pikiran. Etika terbagi menjadi tiga macam, 

yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metatika. 
44

 

Dengan demikian, antara etika dan akhlak mempunyai 

persamaan dan perbedaan. Keduanya, sama-sama membahas 

masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia. Bertolak dari 

persamaan ini, akhlak seringkali disebut etika Islami. Adapun 

perbedaannya adalah etika bersumber dari akal pikiran, bukan dari 

agama. Sementara akhlak (etika Islam), berdasarkan ajaran Allah 

dan Rasul-Nya.   

c. Susila  

Susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapatkan 

awalan ke dan akhiran an. Kata tersebut berasal dari bahasa Sansekerta, 

yaitu su dan sila. Su berarti baik, bagus dan sila berarti dasar, prinsip, 

peraturan hidup atau norma.  

Kata susila selanjutnya digunakan untuk arti sebagai aturan hidup 

yang lebih baik. Orang yang bersusila adalah orang yang berkelakuan 

baik, sedangkan orang yang susila adalah orang yang berkelakuan 
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buruk. Para pelaku zina (pelacur) misalnya sering diberi gelar sebagai 

tuna susila.  

Selanjutnya kata susila dapat pula berarti sopan, beradab baik, baik 

budi bahasanya, dan kesusilaan sama dengan kesopanan. Dengan 

demikian, kesusilaan lebih mengacu kepada upaya membimbing, 

memandu, mengarahkan, membiasakan dan memasyarakatkan hidup 

yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. Kesusilaan menggambarkan keadaan dimana orang selalu 

menerapkan nilai-nilai yang di pandang baik.  

Sama halnya dengan moral, pedoman untuk membimbing orang 

agar berjalan dengan baik juga berdasarkan pada nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat dan mengacu kepada sesuatu yang 

dipandang baik oleh masyarkat.  

E. Anak Usia Sekolah Dasar 

1. Pengertian Anak Usia Sekolah Dasar 

Berdasarkan Peraturan Pemeritah Republik Indonesia No. 66 

Tahun 2010, sekolah dasar adalah salah satu pendidikan umum pada 

jenjang pendidikan dasar. Suharjo (2006) menyatakan bahwa sekolah 

dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-

12 tahun. Hal ini juga diungkapkan Fuad Ihsan (2008) bahwa sekolah 

dasar ditempuh selama 6 tahun.  
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 Pada masa ini anak memiliki fisik lebih kuat dan mempunyai sifat 

individual srta aktif dan tidak bergantung dengan orang tua. Biasanya 

pertumbuhan anak putri lebih cepat daripada anak putra.  

 Anak sekolah biasanya banyak memiliki aktivitas bermain yang menguras 

banyak tenaga, dengan terjadi ketidakseimbangan antara energi yang 

masuk dan keluar, akibatnya tubuh anak menjadi kurus. Untuk 

mengatasinya harus mengontrol waktu bermain anak sehingga anak 

memiliki waktu istirahat yang cukup (Moehji, 2003)  

2. Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

Karakteristik anak usia sekolah dasar yang perlu diketahui para guru, 

agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya di tingkat Sekolah 

Dasar, sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang 

sesuai dengan keadaan siswanya, maka sangatlah penting bagi seorang 

pendidik mengetahui karakteristik peserta didik khususnya anak usia 

Sekolah Dasar.  

Tingkatan kelas di sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas satu, dua, dan 

tiga, sedangkan kelas besar terdiri dari kelas empat, lima, dan enam. 
45

 

Pada anak usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang 

menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti 

membaca, menulis dan menghitung. Sebelum masa ini, yaitu masa pra 
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sekolah, daya pikir anak masih bersifat imajinatif, berangan-angan, 

sedangkan pada usia sekolah dasar daya pikirnya sudah berkembang 

kearah yang berpikir konkret dan rasional (dapat diterima akal).
46

 

Terkait dengan perkembangan intelektual dan emosional anak pada 

usia SD/MI menurut penulis masih bisa dibilang sangat labil dan 

mendekati pada egoism. Maka dari itu, peran bimbingan dan arahan dari 

peserta didik dan orang tua sangat diharapkan di sini sehingga 

perkembangan intelektual dan emosional anak dapat diarahkan kea rah 

yang lebih baik.  

Selain itu, karakter siswa terutama siswa sekolah dasar dapat 

diketahui melalui usia siswa tersebut. Setiap anak mengembangkan 

kemampuan berpikirnya menurut tahapan yang teratur. Secara garis besar 

skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya dibagi dalam 

empat periode utama tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Tahap sensori 

motor (berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun); 2) Tahap 

praoperasional (sekitar usia 2-7 tahun); 3) tahap operasional konkrit 

(berlangsung sekitar 7-12 tahun); 4) Tahap operasional formal (mulai usia 

11 tahun dan seterusnya). 

Berdasarkan fase perkembangan yang dikemukakan diatas, usia 9-11 

tahun termasuk fase operasional konkret. Pada waktu tersebut pikiran logis 

anak mulai berkembang. Anak sudah mampu berpikir secara operasional 

konkret, juga sudah menguasai pembelajaran penting,  yaitu bahwa ciri 
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Yusuf S, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), hlm. 178. 
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yang ditangkap oleh pancaindra seperti besar dan bentuk sesuatu, dapat 

saja berbeda tanpa harus mempengaruhi, misalnya kuantitas objek yang 

bersangkutan. Sesungguhnya anak telah dapat melakukan klasifikasi, 

pengelompokan dan pengaturan masalah (ordering problem) tetapi ia 

belum sepenuhnya menyadari adanya prinsip yang terkandung di 

dalamnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

siswa kelas V SD yaitu: 1) Anak berpikir konkrit; 2) belajar kecakapan 

fisik; 3) membentuk sikap terhadap kelompok; 4) mengembangkan 

kecakapan dasar; 5) belajar menggunakan pancaindera; 6) dapat 

melakukan klasifikasi. 
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membina Akhlak siswa di SD Negeri Losari Pakis yang dilaksanakan di SD 

Negeri Losari Pakis pada bulan mei-juni.  

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih bersifat 

memberikan deskripsi dan kategorisasi berdasarkan kondisi kancah 

penelitian. 
48

 

Dalam desain penelitian kualitatif lebih diorientasikan pada fokus 

masalah, bukan pengujian hipotesis. Kemudian populasi dan sampel tidak 

ada, yang ada subyek dan informan penelitian. Jenis data yang dihasilkan 

berupa data kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. 

Penelitian kualitatif memiliki karakter tersendiri, sebagai ciri khas 

penelitian yang berorientasi mengkaji gejala, fenomena dan fakta berdasarkan 

kancah. Konsep naturalistik dan holistik menjadi khas penelitian kualitatif 

dalam proses pengumpulan data dan analisis data penelitian. 
49
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 Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Peneliian Pendidikan (Jakarta:PT Prestasi 

Pustakaraya, 2012), hlm. 70. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 
50

Adapun 

yang akan dijadikan subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru 

Pendidikan Agama Islam SD Negeri Losari Pakis.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan 

pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi dasar, pandangan-

pandangan filosofis dan ideologi pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi
51

 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, 

maka peneliti menggunakan:  

1. Wawancara  

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. 
52

 Metode ini peneliti gunakan sebagai sumber data primer untuk 

memperoleh data dari informan yang akan peneliti wawancara adalah 

guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri Losari untuk mengetahui 

bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak 

siswa.  
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2. Observasi 

Observasi adalah suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan mata. Pengertian psikologik, observasi 

atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera. 
53

Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati pelaksanaan 

peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa kelas 

V SD Negeri Losari sebagai sumber data sekunder.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Margono, 2003:181). Gulo mengatakan bahwa dokumen adalah catatan 

tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode 

ini digunakan untuk mengambil data melalui dokumentasi yang ada 

dengan tujuan untuk melengkapi data yang sifatnya tertulis misalnya 

foto-foto pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan upacara, dan 

lain-lain.
54

 

4. Teknik Analisis Data  

Menurut Moloeng yang dikutip oleh Suliswiyadi, analisis data adalah 

proses mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 
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Rineka Cipta, 2006), hlm. 156. 
54
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sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data. 
55

 

Analisis data adalah sebuah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh dan transformasi yang bermanfaat, memberikan saran, 

kesimpulan yang mendukung pembuatan keputusan.  

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara  terus-menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas  dalam analisis data yaitu: 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. 
56

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 
57
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Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

c. Kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. 

Temuan dapat berupa deskrisi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.
58

 

Dalam menganalisis data, peneliti mengklarifikasi hasil 

wawancara, observasi, angket dan dokumentasi sesuai dengan fokus 

penelitian. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

Ibid, hlm. 345. 



 56  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat diberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akhlak siswa di kelas V SD Negeri Losari Pakis masih perlu bimbingan 

dari pihak guru pendidikan agama Islam ataupun guru yang lainnya. 

Dikarenakan masih banyak siswa kelas V yang sering berkata kasar 

terhadap guru dan terhadap teman yang lainnya, siswa yang menganggu 

saat jam pelajaran, membuat gaduh di kelas, mengambil barang milik 

teman yang lain dan berkelahi dengan teman sekelas. 

2. Peran guru pendidikan agama Islam dalam membina akhlak siswa di SD 

Negeri Losari Pakis sudah menggunakan berbagai metode. Mulai dari 

pembiasaan yang baik, menjadi suri tauladan yang baik dan 

mengaplikasikan pembelajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Dengan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak 

siswa di SD Negeri Losari Pakis, maka dengan perlahan namun pasti 

peserta didik yang mempunyai akhlak yang menyimpang lambat laun 

malu dan mulai membiasakan untuk tidak melakukan lagi perbuatan 

yang menyimpang tesebut. Karena pembiasaan tersebut, peserta didik 

mulai terbiasa dengan berkata sopan dan lembut terhadap guru, tidak 

selalu membuat gaduh di kelas, tidak menganggu teman yang lainnya 

saat proses pembelajaran.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

ingin memberikan beberapa saran kepada guru pendidikan agama Islam 

maupun pihak sekolah di SD Negeri Losari Pakis yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas akhlak siswa. Adapun saran yang diajukan: 

1. Untuk guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Losari Pakis bisa 

lebih meningkatkan lagi dalam memberikan perhatian kepada siswa yang 

bertujuan untuk menumbuhkan akhlak baik siswa di SD Negeri Losari 

Pakis.  

2. Untuk pihak sekolah untuk dapat mengupayakan berdirinya mushola 

sebagai tempat ibadah juga sebagai fasilitas pendukung bagi peserta 

didik.  
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Lampiran  1 Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Losari  

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Kepala Sekolah SD Negeri  Losari Pakis) 

 

Pedoman pengumpulan data penelitian (Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Membina Akhlak Siswa di SD Negeri  Losari Pakis) 

Hari, tanggal  : Kamis, 24 Mei 2018 

Tempat : Ruang Tamu Sekolah  

A. Identitas Responden 

Nama  : Ratno Sumbodo, S.Pd. SD 

Jenis Kelamin : Laki-laki  

Jabatan   : Kepala Sekolah  

B. Panduang wawancara  

No Data dan Pertanyaan yang 

Dibutuhkan 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat anda 

tentang akhlak siswa di 

sekolah? 

Akhlak peserta didik kelas V SD 

Negeri Losari Pakis sebenarnya 

sudah baik, namun ada beberapa 

siswa yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus, siswa tersebut 

bukan dikatakan siswa yang nakal, 

karena dalam dunia pendidikan tidak 

ada siswa yang nakal, namun bisa 

dikatakan sebagai siswa yang perlu 

bimbingan dan membutuhkan 

perhatian yang lebih ketimbang 

siswa yang lainnya. Mulai dari anak 

yang sering menganggu teman yang 

lain saat proses pembelajaran, siswa 
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yang sering berkata kasar, siswa 

yang sering berantem dengan teman, 

dan lain sebagainya. 

2 Bagaimana peran guru 

pendidikan agama Islam di 

sekolah? 

Peran guru Pendidikan Agama Islam 

yang utama yaitu mengajar. 

Mengajar disini bukan hanya tentang 

materi yang disampaikan dapat 

dipahami oleh peserta didik, namun 

lebih dari itu. Diharapkan peserta 

didik dapat meresapi dan melakukan 

segala sesuatu yang baik dan 

meninggalkan perbuatan yang 

dilarang yang sesuai dengan 

pembelajaran di sekolah.  

3 Bagaimana cara anda 

untuk membangun akhlak 

baik siswa di lingkungan 

sekolah? 

Cara yang biasa dilakukan untuk 

membangun akhlak baik siswa di 

lingkungan sekolah dengan cara 

membiasakan perbuatan baik dari hal 

yang paling terkecil. Mulai dari 

mengucapkan salam dan mencium 

tangan ketika bertemu bapak ibu 

guru dijalan, membiasakan untuk 

mengaji pagi sebelum proses 

pembelajaran dimulai, bekerjasama 

dalam hal piket di sekolah, dan lain-

lain. Dari hal kecil tersebut 

diharapkan peserta didik mulai 

membiasakan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

4 Bagaimana kerjasama 

anda dengan guru PAI 

Kerjasamanya banyak sekali, mulai 

dari saling memberikan pengarahan, 
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untuk membangun dan 

meningkatkan akhlak 

terpuji  

saling mendukung dalam 

meningkatkan akhlak anak, saling 

membantu dan saling mengisi. Saling 

mendukung misal dalam 

ekstrakulikuler yang islami, guru 

PAI sebagai tentornya dan nanti saya 

yang akan mendorong anak-anak 

supaya bisa mengikuti 

ekstrakulikuler tersebut.  
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Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Guru PAI SD Negeri Losari Pakis 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Guru PAI SD Negeri  Losari Pakis) 

Pedoman pengumpulan  data penelitian (Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Membina Akhlak Siswa di SD Negeri  Losari Pakis) 

Hari, tanggal : Kamis, 24 Mei 2018  

Tempat : Ruang Tamu Sekolah  

A. Identitas Responden  

Nama  : Hadi Iswoyo, S.Pd. I 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Guru Pendidikan Agama Islam  

B. Panduan Wawancara  

No Data dan Pertanyaan yang 

Dibutuhkan 

Jawaban 

1 Bagaimana pendapat anda 

tentang akhlak? 

Akhlak merupakan suatu tingkah 

laku yang sering dilakukan yang 

tidak perlu memerlukan pikiran 

lagi untuk melakukan karena 

sudah menjadi kebiasaannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2 Bagaimana pendapat anda 

tentang akhlak siswa kelas V 

di SD Negeri Losari? 

Akhlak siswa kelas V di SD 

Negeri sudah baik, namun 

sebagian dari anak kelas V masih 

membutuhkan perhatian khusus 

dikarenakan sering membuat 

kegaduhan di kelas, menganggu 

teman di kelas, berkata kasar dan 

lain sebagainya.  
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3 Bagaimana peran anda 

sebagai guru PAI dalam 

membina akhlak siswa? 

Peran yang saya jalankan sebagai 

guru pendidikan agama Islam di 

sekolah yaitu selalu memberikan 

contoh yang baik untuk peserta 

didik, mengajarkan PAI bukan 

hanya materi yang diajarkan 

melainkan praktek langsung 

supaya menjadi kebiasaan, seperti 

mengaji pagi seblum mengawali 

pembelajaran, infaq disetiap hari 

jumat dan lain sebagainya. 

4 Bagaimana cara anda untuk 

menanggulangi akhlak tercela 

di lingkungan sekolah? 

Cara untuk mencegah supaya 

anak-anak tidak melakukan 

perbuatan tercela yaitu dengan 

cara diberikan penyuluhan,  

5 Bagaimana cara anda untuk 

membangun akhlak terpuji di 

lingkungan sekolah? 

Cara untuk membangun akhlak 

terpuji di lingkungan sekolah  

yaitu dengan cara pembiasaan. 

Dari hal-hal yang kecil selalu 

diajarkan oleh semua guru, tidak 

terkecuali guru pendidikan agama 

Islam.  Cara yang kedua dengan 

cara menjadi suri tauladan yang 

baik yang bisa menjadi contoh 

yang baik buat para peserta 

didiknya. Cara yang ketiga 

dengan cara menarik minat 

peserta didik untuk  
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Lampiran 3 Struktur Organisasi SD Negeri Losari Pakis  

Struktur Organisasi Sekolah 

PEJABAT DALAM ORGANISASI SEKOLAH 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

SD NEGERI LOSARI PAKIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

RATNO SUMBODO, S.Pd.SD 

Komite 
MUSTOFA 

Gr. Kls I 
Sri 

Surya 
Nurningsih 

Gr. Kls II 

Nafsiyah 

 

 

Gr. Kls III 
Sri 

Kristiyati 

 

Gr. Kls IV 
Mutosingatun 

 

Gr. Kls V 

Fahrur  

 

 

Gr. Kls VI 
Siti 

Nurjanah 

 

Gr. Agama 
Hadi 

Iswoyo 

Gr. 

Penjaskes 
Haryono 

 

Unit Perpustakaan 
Tata usaha 

Umisalamah 

Siswa 

Masyarakat 

Penjaga 
Istochri 
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Lampiran  4 Visi dan Misi SD Negeri Losari Pakis 

VISI DAN MISI SD NEGERI LOSARI PAKIS 

1. Visi Sekolah  

“Berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, trampil dan kreatif” 

2. Misi Sekolah  

a. Membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama di sekolah, di 

rumah dan di lingkungan masyarakat dengan melaksanakan sholat 

dhuha dan dhuhur berjamaah. 

b. Memberikan motivasi semangat “keunggulan” untuk meraih prestasi 

secara intensif pada seluruh warga sekolah. 

c. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan sehingga seluruh siswa dapat berkembang 

secara optimal, sesuai dengan bakat dan potensinya.  

d. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan komite sekolah serta stake holder. 

e. Meningkatkan disiplin warga sekolah dan menumbuh kembangkan 

semangat rasa cinta bangsa dan negara. 

f. Mengembangkan ekstrakulikuler serta kegiatan sosial. 

g. Menumbuh kembangkan rasa inta kebersihan, Keindahan, Keamanan, 

Kesehatan, Kekeluargaan, Kesopanan, Kejujuran, Kebersamaan, 

Keterbukaan, dan Suasana Demokratis.  
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Lampiran  5 Blangko Pengajuan Judul Skripsi 
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Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset  
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Lampiran 7 Surat Keterangan Riset 
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Lampiran 8 Surat Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 9 Lembar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 10 Kegiatan Pembinaan Akhlak 
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Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri  

Nama    : Tisa Indah Sari  

Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 14 Oktober 1995 

Alamat   : Losari RT 04 RW 02 Losari, 

Pakis,Magelang 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

B. Riwayat Pendidikan  

1. RA Balak  : lulus tahun 2000  

2. SD Negeri Losari  : lulus tahun 2006 

3. SMP Negeri 1 Pakis : lulus tahun 2009 

4. MAN Tegalrejo : lulus tahun 2014 

 


