
  9 BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep  Strategi Guru 

1. Pengertian Guru  Guru secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa dari tidak tahu menjadi tahu. Karena tugas itu, menambah kewibawaannya menjadi dikenal dan keberadaan guru sangat diperlukan dalam masyarakat. ”Guru adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan”.1 Sedangkan menurut Sukring yaitu: Pendidik atau guru dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta ddiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa) , kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).2 Pengertian di atas maka penelliti menyimpulkan bahwa, Guru adalah aktor utama dalam proses pendidikan dan memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Sedangkan pendidikan Islam menurut beberapa ahli sebagai berikut: a. Menurut Ahmad D. Marimba: pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran islam. b. Menurut Mustafa Al-Ghulayani: Bahwa pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah  satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.                                                            1Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan Agama Islam ( Jakarta:Quantum Teaching Press 
Group, 2008,) h .47.       2Sukring, Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 81. 



10  c. Menurut Burlian Shomad: Pendidikan Islam ialah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran  Allah.3 Uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani  berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju terbentuknya kepribadian yang baik dan menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa siswa pada masa pertumbuhannya, dan menyirami dengan penuh nasehat, sehingga akhlak dapat membentuk individu dan menjadi anak yang berderajat disisi Allah swt. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Berdasarkan uraian di atas, maka guru pendidikan adalah seorang pendidik yang mengajarkan ajaran Islam menuju kearah kedewasaan dengan membimbing serta membentuk kepribadian  muslim yang berakhlak agar seimbang antara dunia dan akhirat. 
2. Tugas dan Fungsi Guru  Guru  adalah guru yang mempunyai juga tugas dan fungsi sama dengan guru lainnya, yaitu mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak didik kepada perkembangan pribadi secara optimal. Perbedaannya hanya terletak pada spesialisasi tugas guru agama yang berdimensi pendidikan agama atau berkonotasi” moral”, sehingguru agama sering diidentikan dengan gawang moral. Guru agama dengan tuntutan profesionalitas agar dapat menjalankan tugas dengan baik, juga padanya mengemban amanah untuk melanjutkan pembinaan mental dan                                                                  3Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: CV. Pustaka  Setia, 1996),  h. 9-10. 



11  rohani anak yang telah dilakukan orang tua dilingkungan keluarga. Zakiah Daradjat mengatakan: Guru  mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu ikut membina pribadi anak disamping mengajarkan pengetahuan agama kepada anak.Guru agama harus memperbaiki pribadi anak yang telah terlanjur rusak, karena pendidikan dalam keluarga. Guru harus membawah anak didik semuanya kepada arah pembinaan pribadi yang sehat dan baik.  Setiap guru harus menyadari, bahwa segala sesuatu pada dirinya akan merupakan unsur pembinaan bagi anak didik. Disamping pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan sengaja oleh guru agama dalam pembinaan anak didik, juga yang sangat penting dan menentukan pula adalah kepribadian sikap dan cara hidup guru itu sendiri. Bahkan cara berpakaian, cara bergaul, berbicara dan menghadapi setiap masalah, yang secara langsung tidak tampak hubungannya dengan pengajaran, namun dalam pendidikan atau pembinaan pribadi anak hal-hal itu sangat berpengaruh. a) Syarat Menjadi Guru   Ada beberapa syarat seseorang untuk menjadi guru yang baik yaitu: 1) Syarat profesional (ijazah) 2) Syarat biologis (kesehatan jasmani) 3) Syarat psikologis  b) Syarat paedagogis Didaktik4 Berdasarkan pendapat diatas peneliti berkesimpulan bahwa menjadi seseorang guru pendidikan harus memiliki kriteria sebagaimana yang tercermin dalam firman Allah QS.al-Muddassir//74: 1-7 sebagai berikut:                                                               4 Marlina Gazali, Dasar-Dasar Pendidikan (Kendari: Istana Profesional, 2006), h. 19-21. 



12  ��َ ���َ��َ  ُ�ِّ� �ۡ� �َ�َ�ِ�ۡر   � ٱ�ُۡ���ُ�   ۡ ِ�َو2َ 0ُ�ۡ1َ  / .ۡ-ُ,�ۡ �َ  ٱ���ۡ+*َ وَ  (�)ََ  َ'َ&ّ�ِ�ۡ َو%ِ$َ  #َوَر!�َ  �ََ�ّ �ۡ َو�َِ�ّ!َِ  �َ  4َ5َۡ67ۡ�3ُِ ِ9 .8ۡ  Terjermahnya: 
Hai orang yang berkemul (berselimut). Bangunlah, lalu beri peringatan!, dan 
Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa 
(menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan 
maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi 
perintah) Tuhanmu, bersabarlah.( QS.Al-Muddassir/74: 1-7)5 Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan menjadi pendidik adalah menguasai, menghayati dan mengamalkan ilmu-ilmu Allah sehingga mampu menggunakan nama Allah, memiliki penampilan fisik (pakaian) yang bersih, berakhlak mulia, ikhlas, sabar, rajin dan tidak pernah putus asa. Sedangkan menurut Syaikh Ahmad al-Rifai, mengungkapkan, bahwa seorang dapat  dianggap sah untuk dijadikan sebagai guru apabila  memenuhi dua kriteria berikut: a) Alim yaitu mengetahui betul tentang segala ajaran dan syariah Nabi Muhammad saw., sehingga ia akan mampu mentransformasikan ilmu yang komprehensif. b) Adil yaitu tidak pernah mengerjakan satupun dosa besar mengekalkan dosa kecil, seorang pendidik  tidak boleh menjadi  fasik sebab pendidik tidak hanya bertugas mentransferkan ilmu kepada peserta didiknya namun juga pendidik harus mampu menjadi contoh dan suri tauladan bagi seluruh peserta didiknya. Dikhawatirkan ketika seorang pendidik adalah orang fasik atau orang bodoh, maka bukan hidayah yang  diterima                                                              5 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan  Terjemahnya, (Surabaya :Halim Publising, 2013), h. 376   



13  anak didik(peserta didik), namun justru pemahaman –pemahaman yang berujuk pada kesesatan .6 Sedangkan menurut Sukring bahwa syarat  untuk menjadi guru yaitu: 1) Dia harus orang yang beragama  2) Mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama 3) Dia tidak kalah dengan guru-guru sekolah umum lainnya membentuk warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air.  4) Dia harus memiliki perasaan panggilan murni (rosping)7  Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan persyaratan menjadi guru yang hakiki itu tidak mudah. Pada era sekarang ini banyak guru berperan hanya disekolah saja. Mereka merasa guru merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan saat Itu juga dan waktu itu juga, apalagi gaji tidak sesuai dengan harapan. 
3. Peran Guru  Seorang  guru mempunyai peran di sekolah maupun diluar sekolah, dan menjadi penyuluh masyarakat. Islam sangat menghargai orang yang berilmu dan  berpengetahuan serta mengangkat martabat orang tersebut, sebagaimana didalam firman Allah dalam QS.Al-Mujadilah/58:11 sebagai berikut: 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θ ßs¡¡x�s? †Îû Ä§Î=≈yfyϑ ø9$# (#θ ßs|¡øù$$ sù Ëx|¡ø�tƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρâ“à±Σ$# 
(#ρâ“à±Σ$$ sù Æìsùö� tƒ ª!$# tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u öΝ ä3ΖÏΒ tÏ% ©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9$# ;M≈y_u‘yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ×��Î7 yz ∩⊇⊇∪     Termahnya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.8                                                             6Sukring . op.cit, h. 81. 7Marlina Gazali, Adabul Muallim Wal Mutallim (Kendari: CV . Shadra, 2009), h. 41. 8Departemen Agama R.I, op.cit, h. 410  



14  Berdasarkan ayat di atas bahwa dalam proses mencari ilmu pengetahuan untuk kepentingan hidup di dunia, seorang dapat membedakan mana yang baik dan buruk, serta memenuhi etika dan tatakrama. Pada dasarnya guru agama islam dan guru umum itu sama, yaitu mereka sama-sama memindahkan ilmu pengetahuan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut dapat memiliki banyak ilmu pengetahuan serta wawasannya luas. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut: a. Guru sebagai pendidik adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya.. b. Guru sebagai pengajar yaitu hendaknya menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. c. Guru sebagai pembimbing yaitu guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang halus ditempuh, menggunakan petunjuk, perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. d. Guru sebagai pelatih yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing. e. Guru sebagai model dan teladan bagi para peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru.9 Pendapat diatas dapat dipahami bahwa peran guru adalah pendidik yang menjadi panutan bagi siswa dan lindungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawah,                                                            9Sitiatava Rizema Putra,  Prinsip Mengajar Berdasar sifat-sifat Nabi (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), h. 37-40. 



15  mandiri, dan disiplin. Dalam peranan ini, guru tidak hanya mengetahui tentang materi yang akan diajarkan. Akan tetapi, ia harus memiliki kepribadian yang kuat, yang menjadikannya sebagai panutan bagi siswa. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswa untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktekan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
4. Tugas Dan Tanggung Jawab Guru  Guru dalam islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh siswa. Tugas dan tanggung jawab seorang guru sangatlah besar karena dipundaknya tujuan pendidikan secara umum, kecerdasan yang dimiliki setiap siswa, guru harus bisa mengembangkan sesuai dengan karakternya masing-masing. Taggung jawab merupakan sala satu sifaf yang melekat pada insan-insan berkaraktrer kuat.10 Tanggung jawab seorang guru sangatlah penting dalam mendidik dan mengajar serta membimbing kearah yang baik. Tugas dan tanggung jawab seorang guru pendidikan agama islam adalah dengan menuntun siswa agar menjadi anak yang berakhlak mulia, cerdas, dan berguna bagi keluarga, bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Sedangkan tugas utama seorang guru pendidikan agama islam telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS.Ali-Imron/3:164 sebagai berikut:                                                            10Hawari Aka, Guru yang Berkarakter Kuat  (Yogyakarta: Laksana, 2011), h. 200. 



ِ�ِ�ۦ�  16 �َءاَ�ٰ �ِۡ�ۡ�َ�َ� �َ�ۡ�ُ��ْا �َأ�ُ�ِ�ِ�ۡ� �ۡ ِ�ّ� �ٗ���َرُ �ِۡ� ِ� !َ"َ#َ� �ِإۡذ �ٱۡ*ُۡ(ِ�ِ)'َن ,-َ�َ� �ُ �ٱ/�َّ َّ��َ� 0ۡ1َ/َ�2َ 4ُُ�ُ��ٱۡ/3َِ�ٰ ۡ��َو5َُ"ّ�ِِ� ِ;'ٍن�َو7ّ8َ9ُِ ُّ��>ٖ ٰ�َ?َ�@�ِ/َ�>ُ;ۡAَ���ُِ��ْا�BCََوِإن��Dَ4َ3ۡEِFۡ١٦٤َوٱ�  Terjemahnya: 

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman 
ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari golongan mereka 
sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan 
(Jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. 
Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-
benar dalam kesehatan yang nyata (QS.Ali-Imran/3:164).11   Ayat di atas menunjuhkan bahwa tugas Rasulullah SAW selain sebagai Nabi, juga sebagai pendidik. Bahwa tugas Nabi sesuai ayat tersebut adalah penyampaian secara langsung ayat-ayat kepada umatnya. Guru mempunyai tugas menyampaikan secara langsung tentang materi pelajaran kepada siswa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum islam, janji dan ancaman, kisah-kisah, dan lain sebagainya. Guru dalam ayat di atas tugasnya sangat mulia. Sehingga seorang guru memberikan materi pelajaran terhadap siswanya dengan meneladani metode Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung sudah mengembangkan potensi kognitifnya. Berdasarkan uraian di atas, tugas dan tanggung jawab guru pendidikan agama islam harus di lakukan secara seimbang antara dunia dan akhirat. Tugas dan tanggung jawab pendidik adalah sebagai berikut: a. Korektor 

 Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Koreksi yang harus guru lakukan terhadap sikap dan sifat peserta didik tidak hanya di sekolah, tetapi di luar sekolah pun harus dilakukan.                                                            11Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan  Terjemahnya, (Surabaya :Halim Publising, 2013), h. 412 



17  Sebab tidak jarang di luar sekolah peserta didik justru lebih banyak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma susila, moral, sosial, dan agama.  Demikianlah guru yang sebagai korektor harus bisa mengontrol dan mengoreksi siswa dalam kesehariannya dengan dibantu dengan peran wali peserta didik tentunya, supaya tahu perkembangan anak didiknya..12 b. Informator Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.  Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi peserta didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini seorang guru harus memberikan informasi-informasi yang benar dan dibutuhkan oleh peserta didiknya, agar peserta didik dapat melangkah ke depan dengan baik dan benar. c. Organisator Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri peserta didik.                                                            12Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam , Interaksi Edukati (Jakarta: Rineka Cipta,2000), h. 43-48. 



18  Dengan demikian seorang guru diharapkan harus mempunyai jiwa organisasi, agar guru dapat mengatur permasalahannya dengan baik. Sehingga peserta didik akan terorganisasikan dengan baik. d. Motivator Guru mempunyai peran sebagai motivator dalam keseluruhan belajar-mengajar. Hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberikan motivasi yaitu : membangkitkan dorongan iswa untuk belajar, menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik dikemudian hari, dan membentuk kebiasaan belajar yang baik. Peran guru sebagai motivator ini sangat penting, karena hal ini dapat mempengaruhi proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Jika peserta didik termotivasi dengan baik maka dalam proses belajar mengajar suasana akan hidup penuh semangat. e. Inisiator Dalam perannya sebagai inisiator, guru harus menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki, ketrampilan penggunaan media pendidikan dan pengajaran harus diperbarui sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi. Guru harus menjadikan dunia  



19  Dengan adanya peran guru sebagai inisiatorini, peserta didik akan mendapatkan ide atau hal-hal baru yang tak pernah dipikirkan. Sehingga peserta didik terbantu dalam proses belajar mengajarnya. f. Fasilitator Sebagai fasilitator, guru berperan memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakat muridnya secara pesat. Guru tidak boleh mendikte anak didiknya untuk menguasai satu bidang. Anak harus dibiarkan mengeksplorasi potensinya dan memilih potensi terbaik yang dimiliki sebagai jalur hidupnya di masa depan.  Seorang guru hanya boleh memberikan bimbingan, arahan dan visi hidup ke depan sehingga anak didik bersemangat mencari bakat unik dan potensi terbesarnya demi meraih impian hidup di masa depan. Dengan demikian peran guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar sangat penting. Dengan hal ini peserta didik akan merasa terbantu dalam proses pembelajarannya. g. Pembimbing Dalam hal ini kehadiran guru Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya. Jadi, inti dari 



20  peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya. h. Demonstrator Demonstrator, dalam interaksi edukatif, untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami siswa, guru harus berusaha membantu dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman siswa. Guru disini dapat dijadikan alat peraga, yang apabila ada bahan yang sukar dipahami anak didik hendaknya guru harus berusaha membantunya dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara secara baik. i. Pengelolaan Kelas Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Tugas utama guru adalah menciptakan suasana didalam kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang turut menentukan berhasil tidaknya pengajaran, dalam arti tercapainya tujuan-tujuan intruksional, sangat bergantung kepada kemampuan mengatur kelas. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar, diperlukan pengorganisasian kelas yang 



21  memadai. Pengorganisasian kelas adalah suatu rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, misalnya : 1.  Pengaturan penggunaan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran. 2. Pengaturan ruangan dan perabotan pelajaran dikelas agar tercipta suasana yang menggairahkan dalam belajar. 3. Pengelompokan siswa dalam belajar disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri. j. Mediator Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar. Dengan demikian jelaslah bahwa media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan. Definisi yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang memiliki charisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan). Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. 



22  k. Supervisor Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervise juga harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. Meskipun tujuan akhir dari pemberian supervisi adalah tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan adalah bantuan kepada guru. Karena guru adalah pelaksana pendidikan. l. Evaluator Sebagai evaluator guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Oleh karena itu, jelaskan bahwa kata “pendidik” dalam pendidikan Agama Islam yang berkembang di masyarakat mempunyai makna yang begitu luas, dengan tugas, peran serta tanggung jawabnya sebagai pendidik agar menjadi orang yang  tumbuh dan berkembang Dengan kata lain kegiatan mendidik adalah kegiatan yang didalamnya ada proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih dan memberikan contoh yang baik selama proses pembelajaran berlangsung di kelas maupun di luar kelas agar tujuan pendidikan islam dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.  



23  
5. Sifat-sifat Guru  Dalam pendidikan islam, seorang guru khususnya  hendaknya memiliki sifat-sifat yang baik. Abdurrahman An-Nahlawi menyarankan agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik supaya memiliki sifat-sifat berikut: a. Tingkah laku dan pola pikir guru bersifat Rabbani. Sebagaimana telah dijelaskan  di dalam surat Ali-Imran ayat 79” Akan tetapi hendaklah kalian bersandar kepada Robb dengan menantinya, mengabdi kepada-Nya, mengikuti syarat-Nya dan mengenal sifat-sifat-Nya. b. Guru seorang yang ikhlas. Sifat ini termaksut kesempurnaan sifat Rabbaniyah. Dengan kata lain, hendaknya sebagai profesinya sebagai pendidik dan dengsn  keluasan ilmunya, guru bermaksud mendapatkan keridhaan Allah, mencapai dan menegakkan kebenaran; yakni menyebarkan ke dalam akal anak-anak dan membimbing mereka sebagai para pengikutnya. c. Guru bersabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada anak-anak. d. Guru jujur dalam menyampaikan yang diserukannya. e. Guru senantiasa membekali diri dengan ilmu dengan kesediaan membiasakan untuk terus mengkajinya. f. Guru mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi menguasainya dengan terbaik serta mampu menentukan dan memilih metode mengajar yang selaras bagi materi pengajaran serta belajar mengajarnya. g. Guru mengelola kelas, tegas dalam bertindak serta meletakkan berbagai perkara secara proporsional. 



24  h. Guru tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola berfikir angkatan muda. i. Guru bersifat adil di antara para pelajarnya; tidak cenderung pada salah satu golongan di antara mereka dan tidak melebihkan seseorang atas yang lain, dan segala kebijaksanaan dan tindakannya ditempuh dengan jalan yang benar dengan memperhatikan setiap pelajar, sesuai dengan perbuatan serta kemampuannya.13 Berdasarkan uraian diatas, maka seorang guru pendidikan agama islam haruslah memiliki sifat-sifat Rabbani, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus bersabar kepada Allah SWT sebagai yang menciptakan manusia, kehidupan dan alam semesta. Sehingga bertawakkal memang perlu bagi setiap orang apakah lagi menjadi seorang guru pendidikan Agama Islam yang perannya sangat mulia sangat mulia. Dalam islam, para pendidik agar memiliki sifat-sifat sebagai berikut: a. Seorang guru harus menaruh rasa kasi sayang terhadap murid-muridnya dan memperlakukan mereka seperti perlakuan mereka terhadap anaknya sendiri. b. Tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. c. Mencegah murid dari sesuatu akhlak yang tidak baik dengan jalan  sendiri jika mungkin dan jangan  dengan terus terang, dengan jalan halus dan jangan mencela.                                                            13Marlina Gazali, Adabul Mualim Wal Mutalim (Kendari: CV.Shadra,2009), h. 49-50. 



25  d.  Jangan ditimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain, tetapi seyogyanya dibukakan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut.14 Uraian tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa sifat-sifat guru pendidikan agama Islam harus menaruh rasa kasih sayang kepada siswa. Seorang guru  juga tidak mengharapkan balas jasa dari orang-orang yang pernah didiknya hingga menjadi orang sukses. Oleh karena itu, Guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan peran dan tugasnya, berusaha mencegah siswa agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan islam, memberikan nasehat dimanapun dan kapanpun dengan tujuan supaya siswa menjadi orang yang mampu melaksanakan ajaran islam secara sempurna. 
B. Pengertian Akhlak 

1. Pengertian pembinaan Akhlak Pembinaan adalah bagian dari upaya memelihara, menumbuhkan, mengembangkan, menyempurnakan, atau membawa pada keadaan yang lebih baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa “pembinaan adalah  proses, cara, dan perbuatan dalam membina.15 Berdasarkan pendapat di atas bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan dan dilakukan oleh seorag guru dalam rangka mendidik siswa. Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab. Dari segi kebahasaan, kata itu merupakan  bentuk jamak dari kata qhuluqun  yang berarti budi pekerti, tingkah laku,  peragai atau tabiat. Kata “akhlak” atau”                                                             14Marlina Gazali,Ibid, h. 45-46. 15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 152 



26  khuluk” keduanya terhadap dalam AL-Qur’an dan hadits, sebagaimana firman Allah dalam  QS al-Qalam/68:4 sebagai berikut: � َِوإ��ٖKLِ�َ�Mٍ�ُNُ�,ٰ-َ"َ/َ�Oَ َّ�٤ Terjemahnya: 
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS 
al-Qalam/68:4)16.  Dalam hadist Rasulullah SAW yang Diriwayatkan oleh At- turmudzi  dijelaskan yang artinya.”Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya 

adalah orang yang sempurna budi pekertinya”. Kata khuluq dalam hadis ini berarti budi pekerti.17 Pengertian akhlak dari segi istilah (terminologis) kita  dapat merujuk para pendapat para Ahli yaitu: a) Ibnu Miskawih, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. b) Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. c) Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan .18 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak  atau khuluq itu adalah sifat yang ada dalam diri manusia, secara spontan akan muncul pada                                                            16Departemen Agama  R.I, Al-qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Al-Jumanatul Ali), h. 564 17Baharuddin Kusman , Akhlak Tasawuf (Kendari:t.p, 2011), h .1-2.   18Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3-4. 



27  saat diperlukan, tanpa berfikir, dan mempertimbangkan lebih awal sebelum berbuat. Sebagai contoh dari sikap spontan itu adalah dapat dilihat dari contoh berikut ini. Ketika seorang menyumbang dalam jumlah yang sangat besar untuk pembangunan masjid disebuah desa setelah mendapat dorongan dari  sang Kya’i misalnya Kya’i tersebut membacakan ayat dan hadits-hadits tentang bersedekah yaitu keutamaan membangun masjid. Maka orang tersebut belum bisa dikatakan pemurah, karena kepemurahannya lahir akibat adanya dorongan dari sang Kya’i tersebut bukan dari dalam dirinya. Tapi manakala tidak ada dorongan dia tetap menyumbang, kapan dan dimanapun, barulah bisa kita mengatakan orang tersebut mempunyai sifat pemurah. 
2. Dasar dan Tujuan Membina Akhlak Islam adalah Agama yang memberi petunjuk dan mengarahkan ummat manusia untuk selalu berbuat baik dan berjalan dijalan yang benar. Manusia sebagai makhluk yang mulia diciptakan oleh Allah SWT sebagai penerima dan pelaksanaan ajaran-Nya yang berpegang pada al-Qur’an, hadis dan ijtihad, yang kemudian dalam pendidikan islam dijadikan sebagai landasannya. a. Dasar Membina Akhlak  Dasar adalah landasan tempat  berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri.19 Berdasarkan pengertian di atas bahwa  dasar membina akhlak merupakan landasan utama dalam melakukan usaha dan tindakan serta tumpuan perhatian pertama dalam Islam hal ini dapat dilihat dari salah satu                                                            19 Nur Uhbiyanti,Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1996), h. 19. 



28  misi kerasulan Nabi saw. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Adapun dasar membina akhlak kita dapat merujuk pada hadis berikut.  KًMُOPُ RُْSَUVَWَْا KًY KZَ[ْ ِا ]َْ̂ ِU_ِ ْ̀ Zُaْا bُZَcَْا)ROd  e^Of bg ُِل ا ّهللا kْdُ ل  َر Kَm ُeUْfَ َو   Rْcُ ُر Kَ^Pَِو، ]VW p[qW: ل Km ي وs_ tuaرواه ا (RْSِِY KVَِUِa Rْcُ ُر Kَ^Pَِو w^xg  Artinya: Darinya juga, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda : “ orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan orang yang baik diantara kalian adalah yang baik kepada istri-istrinya.” (HR At-tirmidzi dan dia mengatakan :” hadis ini hasan sohih”)20  1) Al-Qur’an  Al-Qur’an adalah Qalam Allah berupa wahyu yang di sampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW. Yang di mulai surah Al-Fatiha dan diakhiri surah An-Nas, sebagai pedoman hidup manusia, bagi yang membacanya adalah suatu ibadah dan mendapatkan pahala. Seperti di firmankan Allah dalam QS.  An-nahl/16.89 sebagai berikut :  � ِءۚ ٓ�َ)ُ ٰٓRَ� ,ٰ-َ�َ� �0ًK�ِTَ�OَUِا B(َVۡWَِو� �َأ�ُ�ِ�ِ�ۡ�ۖ �ۡ ِ�ّ��ِ�ۡ�َ�َ� �0ًK�ِTَا Dٖ �ُأ�َّ ِ>ّCُ�YZِ�!ُ"َ;ۡ�َ� َ[ٰى�ِ/4ِ�ِ�ۡ4ُ�ۡ'َن�َو9َۡ�َم ۡ̂ �Dٗ4ََوُ_ ۡ̀ aٖۡء�َو0ٗRُى�َوَر َbc� ِ>ّdُ ِ/ّ�B(ٗ ٰeَ;ۡfِ�2َ ۡ/َ)�OَKۡ�َ�َ�Bٱۡ/3َِ�ٰ   : Terjemahnya �٨٩َو8�ََّ
(dan ingatlah) akan hari (ketika) kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu 
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami 
turunkan kepadamu Al-kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala 
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orag-orang 
yang berserah diri (QS.  An-nahl/16.89).21 Di dalam Al-qur’an terkandung ajaran pokok yang dapat di kembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung di dalamnya itu terdiri dari dua prinsip besar yaitu Akidah dan Syariah. Al-qur’an                                                            20Imam an-Nawawi, Terjemahan Riyadhus Shalihin dari kitab asli, jilid 1,(Darul 

Fikr,Beirut,),(Jakarta: Pustaka Amani,1999), h. 583. 21Departemen Agama R.I, Al-qur’an dan Terjemahan ( Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), h. 277. 



29  merupakan petunjuk yang lengkap dan juga merupakan pedoman bagi kehidupan manusia, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang ersifat universal dan sumber pendidikan yang lengkap berupa pendidikan sosial, akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. 2) As- Sunnah Landasan membina selanjutnya yaitu As-Sunnah sekaligus merupakan sumber ajaran Islam dan dasar pendidikan Islam. Sunnah secara etimologis al-sunnah berarti 1) al-tariqah: jalan, cara, metode, baik jalan terpuji maupun yang tercelah; 2) al-sira: prikehidupan perilaku;3) lawan atau kebalikan dari makruh(anjuran untuk menghindari)4) al-

tabiah: tabiat,watak;5) al-syariah: syariat, peraturan, hukum; dan 6) al-hadis perkataan perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. AS-sunnah juga berisi petunjuk dan pedoman demi kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat Islam menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang beriman dan bertaqwa. Ulama hadis mengatakan, makna sunnah disinonimkan dengan hadis, yaitu segala ucapan Nabi, perbuatan, dan segala tingkah lakunya. Nabi Muhammad SAW. datang dengan ajaran yang  mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan ajaran-ajaran yang lain. Hal ini terbukti bahwa ajaran yang beliau sampaikan kepada kita adalah berasal dari Allah Yang Maha Mencipta. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw benar-benar sempurna dan tidak ada kesalahan sedikitpun di dalamnya dan setiap nilai-nilai serta prinsip yang ada di dalamnya mengarah kepada akhlak mulia. 3) Ijtihad 



30  Ijtihad memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ijtihad ditempatkan Islam pada kedudukan yang penting bahkan dalam konteks tertentu diletakkan sebagai sumber hukum setelah al-Qur’an dan Sunnah.22 Sedangkan menurut Zulkifli Musthan ijtihad adalah menggunakan akal dalam menetapkan hukum yang  belum diatur  oleh al-Qur’an dan as-Sunnah.23 Oleh karena itu, banyaknya masalah  yang dihadapi umat sementara jawabannya belum tercantum. Untuk menjawab permasalahan umat diperlukan pemikiran yang dalam dan kerja akal sehingga kebutuhan manusia terhadap hukum-hukum Islam dapat terpenuhi dengan baik dan benar. b. Tujuan Membina Akhlak Akhlak yang mulia merupakan tujuan pokok dalam pendidikan Islam, akhlak akan dianggap mulia apabila mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. Fungsi tujuan itu ada empat macam, yaitu: 1) Mengakhiri usaha 2) Mengarahkan usaha 3) Tujuan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik merupakan tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama. 4) Memberi nilai (sifat) pada usaha-usaha itu.24 Sehubungan dengan itu maka tujuan  yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan.25 Maksud                                                            22Zakiah Daradjat, ilmu pendidikan islam (Jakarta: BUMI AKSARA,2008), h. 21. 23Zulkifli Musthan, Pendidikan Agama Islam di Perguruan  Tinggi (Jakarta: Mazhab Ciputat,2013), h. 66. 24Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan  Islam ( Bandung: PT. AL-Ma’arif, 1980), h. 45-46. 



31  tujuan tersebut adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT. Inilah yang mengantarkan kita  kepada kebahagiaan dunia dan akhirat karena Al-Qur’an adalah pedoman ummat Islam dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini agar hidup tidak mudah diombang-ambingkan akibat pengaruh dari luar. Islam sangat memperhatikan kehidupan umat manusia, kemudian memberikan petunjuk bagaimana seharusnya berperilaku yang baik dan benar, demi untuk kemaslahatan  di dunia dan di akhirat . inilah yang menjadi tujuan pembinaan akhlak dalam islam. Membina akhlak mempunyai tujuan-tujuan lain di antaranya: a. Mempersiapkan manusia yang beriman yang selalu beramal saleh. b. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran islam; melaksanakan apa yang diperintahkan agama dan meninggalkan apa yang di haramkan; menikmati hal-hal yang baik. c. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang muslim maupun non muslim. d. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mampu dan mengajak orang lain ke jalan Allah swt, melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar dan berjuang Fii 

sabilillah demi tegaknya agama islam.26 Berdasarkan pendapat di atas tujuan membina akhlak yaitu untuk mewujudkan siswa yang beriman senantiasa berjalan di atas kebenaran. Serta masyarakat yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan, kebaikan dan musyawarah.                                                                                                                                                                 25Nur Uhbiyanti, ilmu Pendidikan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1996), h. 29. 26Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia (Jakarta: GEMA INSANI, 2004), h. 160. 



32  
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak Setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak. Apa yang dilakukan manusia timbul dari kejiwaan. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan namun dapat dilihat dari wujud kelakuan. Maka setiap kelakuan bersumber dari kejiwaan. Adapun faktor yang mempengaruhi akhlak secara khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yaitu.27 1. Aliran Natifisme Menurut aliran ini faktor yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang adalah faktor bawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, dan akal. Jika seseorang telah memiliki bawaan  kepada yang baik. Aliran ini begitu yakin terhadap potensi batin dan tampak kurang menghargai pembinaan dan pendidikan. 2. Aliran Empirisme Menurut aliran ini faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak. Demikian jika sebaliknya. Aliran ini begitu percaya kepada peranan yang dilakukan oleh pendidikan dan penjajahan. 3. Menurut Konvergensi Aliran ini, faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak yakni faktor internal (pembawaan) dan  faktor eksternal( lingkungan sosial). Kecenderungan                                                            27Rahmat Jatnika,Sistem Etika, (Semarang: Rasail media Group,2008), h .11 



33  dengan dibina secara intensif metode. Aliran ini sesuai dengan ajaran islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat berikut:   ۡKTَ�4ُ�ََن�"ۡiَ��َ��ۡ3ُ�ِ ٰ�َ �jُUُ��ِۢن�ُأ�َّ ِ�ّ��3ُWَ]َNُۡ��َأ َ[�َوٱmَۡ ۡ  ٔٗ َوٱ/�َّ ٰnَUَۡmَۡوٱ�oَ4ۡ 3ُُ[وَن� �BَِٔوWََ"َ<�َ/3ُُ��ٱ/�َّ ۡ̂ iَ��ۡ3ُ 0ََة�َ/َ"�َّ ٧٨�  Terjemahnya:         
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (An-Nahl:78)28 Dari ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pelaksana utama dalam pendidikan adalah kedua orang tua. Pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukkan akhlak ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

a. Faktor Internal Yaitu keadaan peserta didik itu sendiri, yang meliputih latar belakang kognitif (pemahaman ajaran agama, kecerdasan), latar belakang efektif (motivasi, minat, sikap, bakat, konsep diri dan kemandirian). 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.29 Konsep diri dapat diartikan gambaran mental seorang terhadap dirinya sendiri, pandangan terhadap diri, penilaian terhadap diri, serta usaha untuk menyempurnakan dan mempertahankan diri.                                                            28Al-‘Alim, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), h. 276 29Muntholi’ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, Cet.1, (Semarang: Gunungjati,2002), h. 8 



34  Dengan adanya konsep diri yang baik, anak tidak akan mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan salah.30 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  menyenangkan.31 Sedangkan motivasi adalah menciptakan kondisi yang sedemikian rupa, sehingga anak mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dalam pendidikan motivasi berfungsi sebagai pendorong kemampuan,usaha, keinginan, menentukan arah dan menyeleksi tingkah laku pendidikan. 
b. Faktor Eksternal Yaitu yang berasal dari luar peserta didik, yang meliputi 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 adanya dikenal tiga lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.32 Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan prilaku atau akhlak siswa, dimana  perkembangannya sangat dipengaruhi faktor lingkungan, diantaranya: 1) Lingkungan keluarga (orang tua) 2) Lingkungan sekolah ( pendidik) 3) Lingkungan masyarakat (lingkungan sosial)                                                            30Ibid., h.27 31Abdul Mujib,et.al, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana,2006), h. 117 32Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam,Cet.2,(Jakarta: PT. Rineka Cipta,2001), h .21. 



35  Adapun faktor lain yang mempengaruhi akhlak dari seseorang adalah sebagai berikut: 1. Insting (Naluri) Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawah sejak lahir tanpa dipelajari terlebih dahulu. Para psikolog menjelaskan insting adalah berfungsi sebagai mutivator  penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku.33 2. Adat (kebiasaan) Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan atau perbuatan seseorang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama tetapi juga disertai dengan kesukaan dan kecenderungan disertai hati terhadapnya. 3. Wirotsah (keturunan) Istilah wirotsah yaitu yang berhubungan dengan keturunan yang mana secara langsung ataupun secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Jadi sifat yang diturunkan oleh orang tua terhadap anak itu bukanlah sifat yang tumbuh dengan matang karena pengaruh lingkungan, adat dan pendidikan melainkan adalah sifat bawaan sejak lahir.34 Sifat-sifat yang diturunkan secara garis besarnya 2 yaitu: a. Sifat jasmani yaitu sifat yang diturunkan oleh orang tuanya berupa kekuatan dan kelemahan otot dan urat saraf. b. Sifat rohaniya yaitu sifat yang diturunkan oleh orang tuanya berupa lemah dan kuatnya suatu naluri seseorang, kecerdasan, kesabaran (ketabahan mental) keuletan dan sifat mental lainnya.                                                            33Zalinudin dan Hasanuddin, Pengantar Studi Akhlak, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), h. 90 34 Ibid.,h.96 



36  4. Meliu/lingkungan Lingkungan atau meliu itu adalah salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam membentuk akhlak anak. Segala sesuatu yang disekelilingnya akan mempengaruhi dalam membentuk akhlak anak baik itu negeri, lautan dan udara dan masyarakat sangat berpengaruh.35 Lingkungan yang dapat mempengaruhi akhlak siswa dibedakan menjadi 2 yaitu: a. Lingkungan alam yaitu kondisi lingkungan yang dapat mencetak akhlak manusia. b. Lingkungan pergaulan yaitu lingkungan pergaulan akan sangat mempengaruhi pergaulan seseorang baik dalam pikiran, sifat dan tidak kalah pentingnya juga dalam membentuk tingkah laku seseorang. Adapun lingkungan yang dapat mempengaruhi lingkungan seseorang adalah lingkungan rumah tangga, sekolah, pergaulan yang bersifat umum dan bebas, organisasi dan lain-lainnya. Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, terdapat  faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. 2. Bawaan dari lahir atau yang disebut dengan Insting (Naluri). 
4.    Akhlak Yang Baik  1) Akhlak Yang Baik                                                            35 Ibid., h. 98 



37  Akhlak yang baik dapat dilihat atau dapat tercermin dari perbuatan seseorang. Orang yang akhlaknya baik adalah orang yang bersifat lapang dada, peramah dan pandai bergaul, tidak menyakiti hati orang lain, benar, dan tidak berdust, sabar (tabah), dapat dipercaya, baik dengan tetangga, kata-kata dan perbuatanya disenangi orang lain dan lain-lain sifat utama. Dalam Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik (akhlakul karimah) ialah pola perilaku yang dilandaskan dan dimanifestasikan nilai-nilai iman, islam dan ikhsan. Adapun contoh-contoh akhlakul karimah sebagai berikut:  1) Iman kepada Allah, taqwa, berdoa, dzikrullahdan tawakal. 2) Akhlak diri sendiri, meliputi: syukur, sabar, tawadhu (rendah hati, tidak sobong). Benar, iffah (menahan diri dari melakukan yang terlarang), hilmun (menahan diri dari marah), amanah/jujur dan merasa cukup dengan apa yang ada. 3) Akhlak terhadap keluarga meliputi: Birul Walidain(berbuat baik kepada orang tua), adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga dan memelihara keturunana.  4) Ahklak terhadap masyarakat meliputi: Ukhuwah/persaudaraan ,ta’awun (tolong menolong), adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, musyawarah dan wasiat dalam kebenaran. 5) Akhlak terhadap alam, meliputi: memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam dan memanfaatkan alam.36                                                            36  http://Widyaamar.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 03:00. 



38      
C. Strategi Pembinaan Akhlak 

1. Pengertian pembinaan akhlak Akhlak dalam istilah islam adalah kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terdapat diri sendiri  dan makhluk lain sesuai suruhan dan larangan. Dari uraian di atas tergambar bahwa strategi adalah rangkaian perilaku pendidik yang disusun sesuai rencana dan sistematis untuk menginformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada siswa agar dapat membentuk kepribadiannya secara utuh dan menjadi muslim yang sejati. Strategi Guru  dalam upaya membina akhlak siswa sebagai berikut: 
a. Pendidikan Secara Langsung Pendidikan yang diberikan oleh guru  dalam menyampaikan materi ajarannya dibidang akhlak secara langsung dapat menggunakan ayat al- Qur’an dan al- hadis tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Mempergunakan petunjuk terutama nasehat dengan menyebutkan manfaat dan bahaya suatu perbuatan dan menjelaskan pada anak hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat menuntunnya kearah budi pekerti yang mulia, serta menghindari hal-hal yang tercela.37 Dari pendapat di atas pendidikan secara langsung menggunakan kiat-kiat di antaranya sebagai berikut: 1) Teladan                                                             37Zuhairini, dkk. Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara,1994), h. 181. 



39  Teladan adalah segala tingkah laku perbuatan dan cara-cara bicara akan mudah ditiru oleh anak didik.38 Seorang guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa, karena dengan muda meniru apa yang dilakukan oleh guru. tingkah laku Rasulullah SAW. Merupakan contoh bagi seorang guru khususnya guru pendidikan agama islam dalam mendidik siswa. Nabi Muhammad SAW. Sendiri telah memberikan contoh kepada kita dalam tingkah laku beliau, dengan contoh tingkah laku perbuatan tersebut, seorang guru menimbulkan rasa nyaman terhadap dirinya dengan orang yang meniru. Karena hal ini sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian siswa dalam mengenal nilai-nilai kehidupan. Mula-mula nilai kehidupan itu di serap siswa tidak terasa, kemudian al in dapat dimilikinya, seperti mengikuti cara sembahyang yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sembahyang.  Dengan cara yang demikian siswa akhirnya siswa dapat mengerjakan sembahyang dengan sendirinya tanpa meniru dari orang yang dewasa darinya guru hendaknya menjaga tingkah lakunya maupun perbuatannya karena naluri siswa adalah suka meniru dari orang dewasa yang ada disekitarnya. Seperti firman  Allah dalam QS Al-Ahzab/3:21 sebagai berikut :  ْا�Wُ]ۡ�ََن�BCَ��َ ِ*ّ�Dٞ(َ�َ َ̀ ِ��ُأۡ�َ�ٌة� BCَ�0ۡ1ََن�َ/�YZِ��ۡ3َُرُ��ِل�ٱ/�َّ َ��َوٱۡ/Kَۡ�َم�ٱNِٓmَۡ[�َوَذ7ََ[��/َّ ٱ/�َّ uٗ'vِ7َ��َا�    : Terjemahnya  ٢ٱ/�َّ
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah SAW suri tauladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (Rahmat ) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah 
(QS Al-Ahzab/3:21). Berdasarkan ayat di atas bahwa sikap dan perilaku yang harus dicontohi oleh setiap guru pendidik adalah sikap dan prilaku Rasulullah SAW, karena sudah                                                            38Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Saleh ( Prinsip-Prinsip Pendidikan  Anak dalam 

Islam), (Yogyakarta: Al-Bayan,1991), h. 75. 



40  teruji dan diakui oleh Allah SWT. Dan seluruh umat muslim mengakui hal tersebut bahwa Rasulullah SAW. teladan yang baik dari semua aspek kehidupan terutama akhlaknya.  2) Anjuran  Anjuran adalah saran atau ajakan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna.39 Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa anjuran adalah menanamkan sifat bagaimana cara medisiplinkan siswa agar siswa tersebut ketika berbuat sesuai dengan saran dari gurunya sehingga membentuk kepribadiannya. Apabila dalam contoh perbuatan berupa tingkah laku tersebut siswa dapat memperhatikan dan melihat apa yang dilakukan oleh guru, maka perintah ini siswa dapat mendengar apa yang diperintahkan oleh gurunya. 3) Nasehat 
 Secara bahasa nasuha mengandung pengertian yang menunjukan kepada keterlepasan dari segala kotoran dan tipuan. 40 Dengan pemberian nasehat kepada siswa dapat menumbuhkan semangat dalam berbakti kepada kedua orang tua  dan gurunya disekolah serta mendorongnya untuk terus beramal. Menurut Sukring dalam bukunya yang berjudul “pendidik dan peserta didik dalam pendidikan islam.” Mengatakan bahwa, dari sudut psikologis dan pedagogis, pemberian nasehat itu menimbulkan beberapa aspek, di antaranya:                                                            39Zuhairini, ibid, h. 182. 40Zuhairini, ibid, h.182. 



41  a. Membangkitkan perasaan ketuhanan yang dikembangkan jiwa setiap peserta didik melalui dialok, pengamalan ibadah, praktik, dan metode lainnya. b. Membangkitkan keteguhan untuk senang tiasa berpegang kepada pemikiran ketuhanan yang sehat, pemikiran ketuhanan itu berupa imajinasi sehat tentang kehidupan dunia dan akhirat.41 Berdasarkan pendapat di atas pemberian nasehat kepada siswa mampuh membangkitkan perasaan nyaman terhadap dirinya dalam melakukan suatu perbuatan contohnya sikap lemah lembut terhadap kedua orang tuanya dan sederhana dalam bergaul dengan masyarakat.42  4) Latihan Tujuan dari latihan adalah untuk menguasai gerakan hafalan dan ucapan-ucapan (pengetahuan). Dalam hal ini siswa melakukan ibadah sesuai gerakan dan ucapan yang telah diajarkan oleh guru dan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan adanya latihan ini diharapkan kepada siswa agar ilmu yang diajarkan dapat tertanam dalam hati atau jiwa mereka. Contohnya melakukan shalat, puasa, zakat, haji perlu dibiasakan atau seorang guru mengadakan latihan. Apabila latihan peribadatan ini betul-betul dikerjakan dan dituruti, maka akan lahirlah akhlak islam pada diri siswa sehingga menjadi individu yang berbudi luhur.  5) Pembiasaan Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja yang kadang kala                                                            41Asnelly Ilyas, mendambahkan Anak Saleh (Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam 
Islam), Yogyakarta: Al-Bayan, 1991), h. 36. 42Sukring, h. 65.  



42  tanpa dipikirkan.43 Strategi pembiasaan, berarti memberikan kesempatan kepada siswa agar terbiasa mengamalkan ajaran agama yang sudah diajarkan, baik individu maupun secara kelompok dalam kehidupan sehari-hari.  
b. Pendidikan Tidak Secara Langsung Arti pendidikan akhlak secara tidak langsung adalah dengan jalan memberi Sugesti kepada anak dengan memberi nasehat, mendiktekan sajak-mengungga soal-soal cinta.44 Dalam menyampaikan ajaran akhlak kepada siswa, juga dapat menggunakan secara tidak langsung: 1) Larangan Larangan adalah suatu usaha yang tegas menghentikan perbuatan-perbuatan yang salah dan ternyata merugikan yang bersangkutan. 45Dengan demikian, larangan adalah suatu keharusan untuk tidak melakukan suatu pekerjaan yang merugikan dan bertujuan untuk membentuk disiplin terhadap siswa. 2) Hukuman Pada hakikatnya, hukuman adalah satu cara dalam pendidikan yang digunakan untuk memberi motivasi kepada siswa agar mampu memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan diberikannya hukuman, siswa diharapkan bisa mengetahui kesalahan yang dibuatnya, tidak mengulanginya, serta belajar darinya. Oleh karena itu, orang tua maupun guru tidak bolejh sewenang-wenang dalam memberikan hukuman pada siswa. Hukuman yang                                                            43Ramayulis, Metodologi Pembelajaran Agama Islam ( Jakarta: Kalam Mulia, 2000),  h. 282. 44Asnelly Ilyas, op.cit,. h. 76. 45Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 183. 



43  diberikan hendaknya bersifat edukatif dan bukan karena faktor balas dendam atau keinginan untuk menyakiti sianak. Misalnya menyuruh siswa untuk menghafal, menyuruh anak membaca buku dan menceritakan kembali isinya kepada teman-temannya, memberikan tugas bersih-bersih dan menyuruh siswa meminta maaf kepada orang yang disakitinya, kemudian memberikan penghargaan atau pujian jika siswa tersebut untuk berprilaku baik.  3) Hadiah Penghargaan mempunyai pengaruh positif dalam kehidupan manusia sehari-hari begitupun dengan siswa, dengan memberikan penghargaan akan mendorong siswa untuk memperbaiki tingkah laku serta meningkatkan kegiatan belajarnya, dan terkadang hal tersebut jarang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hadiah merupakan pemberian, hadiah, ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan, pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, tanda kenang-kenangan tentang perpisahan cendara mata).46 Hadiah diberikan kepada anak agar menjadi motivasi karena pemberian hadiah diberikan kepada anak agar menjadi motivasi karena pemberian hadiah kepada anak akan berdampak besar manfaatnya. 
D. Kajian Relevan Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait Strategi Guru Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMP  antara lain sebagai berikut:                                                                   46Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 162 



44  Jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif yang berkenaan dengan strategi guru agama dalam pembinaan akhlak siswa dengan beberapa variabel terkait menunjukkan adanya keterkaitannya memang sebelumnya telah ada rekan-rekan  yang telah melaksanakan penelitian, termasuk perguruan tinggi yang ada khususnya strategi guru agama dalam pembinaan akhlak siswa, pada bagian ini tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menampilkan dan menyebutkan hasil-hasil penelitian rekan-rekan sebelumnya satu persatu.  Namun, ada beberapa hasil penelitian yang dikemukakan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan awal dan sekaligus rujukan peneliti untuk melihat hasil yang dicapai peneliti sebelumnya sekaligus melihat posisi penelitian sebelumnya dengan posisi serta hasil yang akan tergambar dengan penelitian ini. Dengan demikian nampak hasil yang diperoleh anatara penelitian peneliti dengan penelitian rekan-rekan sesudahnya. Pertama kajian pola pembinaan akhlak dengan variabel dependen (terkait) yang sama ataupun berbeda sangat urgen artinya berkaitan dengan penelitian peneliti, untuk itu penulis melihat penelitian yang dilakukan oleh saudari Masriani: Masriani, ”peran orang tua dalam membinaan akhlak anak didik 

dikelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari” 47 Fenomena siswa yang akhlaknya masih kurang baik oleh karena itu sangat di perlukan peran terhadap orang tua dalam hal pembinaan akhlak anak yang kurang baik akhlaknya yang masih relatif rendah, dengan itu sangat di perlukan                                                            47Masriani, ‘’Peran Orang Tua dalam Membina Akhlak Anak,’’Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN  Kendari, 2014, h. 42 



45  bimbingan atau pendidikan yang dapat membina anak tersebut melainkan dari peran orang tua, karena orang tua adalah pembina atau mendidik peratama dan utama dalam hal keluarga, jika tidak ada pembinaan dari orang tua anak tersebut akan mengalami suatu kenakalan yang akan mengakibatkan baik itu diri sendiri dan orang tuanya bahkan dari lingkungan masyarakat, hal ini dipegaruhui beberapa faktor baik itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantarnya adalah peran orang tua dalam membina akhlak anak. Faktor eksternal diantaranya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam hal pembinaan. Faktor-faktor tersebut diduga menjadi faktor penyebab besar terhadap paradigma orang tua tentang pembinaan. Selain itu faktor  lain yang juga berperan untuk meningkatkan perkembangan pembinaan anak yaitu tingkat kesadaran kepala keluarga dalam hal pembinaan dapat diartikan juga sebagai pendidikan , apabila semakin rendah tingkat kesadaran kepala keluarga atau orang tua dalam hal ini pendidikan maka semakin anak besar anak itu tidak akan mengetahui apa perlunya suatu penanaman akhlak dalam dirinya. Skripsi yang di tulis oleh Nirmala (08010101191) Jurusan Tarbiyah Sekolah Timggi  Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin  Kendari Tahun 2013, yang berjudul: “Strategi Kepala Sekolah Di SD Negeri Lampopala Kabupaten 

Bombana”48 Penelitian relevan yang  dilakukan oleh saudara Rahman, mahasiswa  STAIN Kendari tahun 2012 yang berjudul:“Pola Keteladanan Guru Agama 

dalam Pembinaan Akhlak Siswa di Sekolah Dasar Negeri 18 Mandonga.”yang                                                            48Nirmala ,’’Strategi Kepala Sekolah Di SD Negeri Lampopala Kabupaten Bombana, 2013,  skripsi, fakultas tarbiyah IAIN kendari, h. 41. 



46  fokus penelitiannya pola keteladanan guru Agama dalam pembinaan akhlak melalui proses: memberikan teladan, shalat berjamaah, pesantren kilat, kegiatan yasinan dan perayaan hari besar Islam, dan berkunjung ke panti asuhan. Cara yang dilakukan guru Agama tersebut, telah menunjukkan perubahan tehadap sikap dan perilaku murid di SDN 18 Mandonga, hal itu terlihat ketika seorang siswa menghindari sikap boros, dengan menyisipkan uang jajan, murid juga sudah mampu menghafal surat-surat pendek, dan pembiasaan untuk  menjalin silaturahmi dengan anak-anak yang kurang mampu, melaksanakan shalat berjamaah. Sehingga salah satu tugas yang harus dijaga oleh orang tua ialah membiasakan anak untuk dekat kepada Allah swt dalam segala hal, dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil sekalipun.49  Penelitin relevan yang dilakukan  oleh saudari Nurwahidah, Mahasiswa STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam ) Kendari, tahun 2009 yang berjudul.”Peran Guru dalam Pembinaan Ahklakul Karimah Pada Siswa 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kendari.”dimana focus penelitiannya adalah peran guru dalam pembinaan akhlak siswa melalui cara sebagai berikut: 1) Pembinaan Agama di Madrasah diselenggarakan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat.2) pembelajaran etika Islam dilakukan menggunakan model terintegrasi dan model di luar pengajaran.3) melakukan kerjasama yang baik antara guru sebagai tim pengajar dengan pihak-pihak luar yang terkait. Upaya yang dilakukan guru Agama tersebut dalam pembinaan akhlakul karimah siswa, telah menunjukkan perubahan perilaku yang sesuai                                                            49 Rahman ,Skripsi, Pola Keteladanan Guru Agama dalam Pembinaan Akhlak Siswa di 
Sekolah Dasar Negeri 18 Mandonga, ( Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin 2012), h. 71 



47  dengan akhlak yang baik seperti: tata karma dalam bergaul, berpakaian yang rapi, cara bergaul dengan sebayanya, cara berbicara kepada orang yang lebih tua. Berperilaku dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ajaran Agama Islam, akhlak yang baik harus sering diajarkan dan dicontohkan kepada siswa,  karena dengan akhlak dan perilaku yang baik, maka mereka akan mudah menerima ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan dalam kehidupannya.50  
E. Kerangka Berpikir Dewasa ini masalah di dunia pendidikan semakin pelik dan kompleks yang membutuhkan penyelesaian. Salah satu masalah yang kerak yang terjadi adalah kenakalan siswa karena kurangnya akhlak. Masalah siswa saat ini, membutuhkan perhatian terutama siswa yang berada dalam pendidikan menengah atas khususnya di SMP Negeri 1 Pasikolaga yang penulis teliti. Karena mereka termasuk usia yang beranjak remaja yang masih rentan dan rawan terhadap emosi mereka yang masih labil serta belum mempunyai pegangan agama yang cukup kuat sehingga mudah mengalami keguncangan jiwa yang menyebabkan mereka kebingungan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk kurangnya perhatian orang tua, guru dan orang-orang terdekat dapat berpengaruh terhadap perilaku anak tersebut. Menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi pendidik amat penting, sebab penampilan, perkataan, dan apa saja yang terdapat padanya, melihat, di dengar, dan diketahui oleh para peserta didik, agar mereka serap dan ditiru, dan lebih jauh akan mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak                                                            50 Nurwahidah, Skripsi, Peran Guru dalam Pembinaan Ahklakul Karimah Pada Siswa Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) 2 Kendari, (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin 2009),h. 70. 



48  mereka. Oleh karena itu, guru pendidikan agama islam perlu memiliki strategi dan metode khusus dalam membina akhlak siswanya agar mereka paham dan mengamalkannya sehingga menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Gambar 2.1 Kerangka Berpikir  Kerangka Berpikir Strategi Guru Pendidikan Dalam Pembinaan  Akhlak Siswa Dapat Di Gambarkan Dalam Bagan Sebagai Berikut:                              Guru  pendidikan secara tidak langsung Pendidikan secara langsung 
o Teladan 
o Anjuran 
o Latihan 
o Kompetensi 
o pembiasaan o Larangan 

o Koreksi dan pengawasan 
o hukuman Ahlak siswa 

• Waktu dalam dalam pembelajaran yang kurang 
• Referensi buku penunjang  
• Perpustakaan 
• laboratorium 
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