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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Strategi Guru Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Strategi Guru 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, “strategi merupakan sebuah cara atau 

sebuah metode, sedangkan secara umum strategi memiliki pengertian suatu garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Strategi hampir sama dengan kata taktik, siasat atau politik. adalah 

suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil 

suatu rancangan. Siasat merupakan pemanfaatan optimal situasi dan kondisi untuk 

menjangkau sasaran. Dalam militer strategi digunakan untuk memenangkan suatu 

peperangan, sedang taktik digunakan untuk memenangkan pertempuran”.6 

Istilah strategi (strategy) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” dalam 

bahasa Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan dari kata 

Stratos (militer) dengan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti 

merencanakan (to Plan actions). Mintzberg dan Waters, mengemukakan bahwa 

strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan (strategies are 

realized as patterns in stream of decisions or actions).7 Hardy, Langlay, dan Rose 

dalam Sudjana, mengemukakan strategy is perceived as plan or a set of explicit 

intention preceeding and controllingactions (strategi dipahami sebagai rencana

                                                           
6 Syaiful Bahri Djamaroh, Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

cipta. 2002), h.5 
7 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2013), h.3 
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atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan)”.8 Guru adalah 

pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah”. Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang secara professional-

pedagogis merupakan tanggung jawab besar di dalam proses pembelajaran 

menuju keberhasilan pendidikan, khususnya keberhasilan para siswanya untuk 

masa depannya nanti”.9 

Namun jika di hubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan 

sebagai pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi dasar dari setiap usaha 

meliputi 4 masalah, yaitu : 

a) Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi yang harus dicapai 

dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi 

masyaraklat yang memerlukanya. 

b) Pertimbangan dan penetapan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai 

sasaran. 

c) Pertimbangan dan penetapan langkah langkah yang ditempuh sejak awal 

sampai akhir. 

d) Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran buku yang akan digunakan 

untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan.10 

  

Dari keempat poin yang disebutkan di atas bila ditulis dengan bahasa yang 

sederhana, maka secara umum hal yang harus diperhatikandalam strategi dasar 

yaitu; pertama menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan mengidentifikasi, 

                                                           
8 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.54 
9 Anissatul Mufarokah, Strategi dan model-model pembelajaran, (Tulungagung: STAIN 

Tulungagung Pres,2013), h.1 
10 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, Strategi belajar Mengajar(Bandung: Pustaka Setia, 

1997), h.11. 
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penetapan spesifikasi, dan kualifikasi hasil yang harus dicapai. kedua, melihat alat 

alat yang sesuai digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. ketiga, 

menentukan langkah langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan, dan yang keempat, melihat alat untuk mengevaluasi proses yang 

telah dilalui untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kalau 

diterapkan dalam konteks pendidikan, keempat strategi dasar tersebut bisa 

diterjemahkan menjadi: 

a) Mengidentifikasi serta menetapakan spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang di harapkan. 

b) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan tehnik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif,sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru 

dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. 

d) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau criteria serta 

standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang evaluasi hasil 

kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikanumpan balik buat 

penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.11 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didikdiharapkan mengerti dan 

paham tentang strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran dapat 

dikaji dari dua kata bentuknya, yaitu strategi danpembelajaran. Kata strategi 

berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.12 

Pembelajaran berarti upaya membelajarkan siswa. Dengan demikian, 

strategi pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber 

belajar dalam upaya pembelajaran siswa. Sebagai suatu cara, strategi 

pembelajaran dikembangkan dengan kaidah-kaidah tertentu sehingga membentuk 

                                                           
11 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar..., h.5 
12 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual 

Operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.2. 
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suatu bidang pengetahuan tersendiri. Sebagai suatu bidang pengetahuan startegi 

dapat dipelajari dan kemudian dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan sebagai suatu seni, strategi pembelajaran kadang-kadangsecara 

implisit dimiliki oleh seseorang tanpa pernah belajar secara formal tentang ilmu 

strategi pembelajaran. Misalnya banyak pengajar atau guru (khususnya pada 

tingkat perguruan tinggi) yang tidak memiliki latar keilmuan tentang strategi 

pembelajaran, namun mampu mengajar dengan baik dan siswayang diajar merasa 

senang dan termotivasi. Sebaliknya, ada guru yang telah menyelesaikan 

pendidikan keguruannya secara formal dan memiliki pengalaman belajar yang 

cukup lama, namun dalam mengajar yang dirasakan oleh siswanya ”tetap tidak 

enak”. Sebagai suatu seni, kemampuan mengajar dimiliki oleh seseorang 

diperoleh tanpa harus belajar ilmu cara-cara mengajar secara formal.13 

Penggunaan strategi dalam pembelajaran sangat perlu digunakan, karena 

untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang 

optimal. Tanpa startegi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan terarah 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sulittercapai secara optimal, 

dengan kata linpembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

strategi pembelajaran sangat berguna bagi guru lebih-lebih bagi peserta didik. 

Bagi guru, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi peserta didik, pengguna strategi 

pembelajaran dapat mempermudah proses belajar (mempermudah dan 

                                                           
13 Degeng, N.S. Ilmu Pembelajaran; Taksonomi Variabel, (Jakarta: Dirjen Dikti, 1989), 

h.2. 
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mempercepat memahami isi pembelajaran), karena setiap strategi pembelajaran 

dirancang untuk mempermudah proses belajar bagi peserta didik. 

2. Macam-macam Strategi Guru 

Dalam pembelajaran terdapat beberapa strategi yang di gunakan untuk 

mencapai sasaran dalam pendidikan itu sendiri. strategi merupakan sebuah cara 

yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, strategi juga dapat 

difahami sebagai tipe atau desain. Secara umum terdapat beberapa pendekatan 

dalam pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya adalah : 

a. Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Menurut Roy Killenyang dikutip oleh Sanjaya, pengertian strategi 

pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok 

siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara 

optimal.14 Sedangkan menurut Anissatul Mufarokah pembelajaran ekpositori 

adalah guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, 

sistematik dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya 

saja secara tertibdan teratur. Strategi pembelajaran ekspositori sebagaistrategi 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal 

dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi pelajaran secara optimal.15 

Strategi pembelajaran ekspositori merupakan salah satu strategi mengajar 

yang membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi 

                                                           
14 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : 

Kencana, 2006), h.177 
15 Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.60. 
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yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Strategi pembelajaran ekspositori 

ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan 

pengetahuan prosedural danpengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik, 

yang dapat diajarkan dengan bertahap, selangkah demi selangkah.16 

Jadi dari penjelasan diatas, yang dimaksud dengan strategi pembelajaran 

ekspositori adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Strategi pembelajaran ekspositori lebih 

mengarah kepada tujuannya dan dapat diajarkan atau dicontohkan dalam waktu 

yang relatif pendek. Ia merupakan suatu "keharusan" dalam semua lakon atau 

peran yang dimainkan guru. 

Strategi pembelajaran ekspositori ini merupakan bentuk dari 

pendekatanpembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered 

approach). Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini guru memegang peran 

yang sangat dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi 

pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang 

disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik.17 Strategi pembelajaran 

ekspositori dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktek kerja 

kelompok. Dalam menggunakan strategi pembelajaran ekspositori seorang guru 

juga dapat mengkaitkan dengan diskusi kelas belajar kooperatif, sebagaimana 

dikemukakan oleh Arends yang dikutip oleh Kardi bahwa : 

                                                           
16 Kardi S. dan Nur M., Pengajaran Langsung, (Surabaya : Unipres IKIP Surabaya, 

1999), h.3 
17 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran..., h.177 
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Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran ekspositori untuk 

mengajarkan materi atau keterampilan guru, kemudian diskusi kelas untuk 

melatih siswa berpikir tentang topik tersebut, lalu membagi siswa menjadi 

kelompok belajar kooperatif untuk menerapkan keterampilan yang baru 

diperolehnya dan membangun pemahamannya sendiri tentang materi 

pembelajaran.18 

 

b. Strategi Pembelajaran Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein, yang berarti “Saya 

Menemukan”. Dalam perkembangannya, strategi ini berkembang menjadi sebuah 

strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dalam memahami 

materi pembelajaran dengan menjadikan “heuriskein (saya menemukan)” sebagai 

acuan. Strategi pembelajaran ini berbasis pada pengolahan pesan/pemrosesan 

informasi yang dilakukan siswa sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai.19 

Strategi ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran haruslah dapat 

menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, seperti memahami 

materi pelajaran, bisamerumuskan masalah, Dimyati dan menetapkan hipotesis, 

mencari data/fakta, memecahkan masalah dan mempresentasikannya. Jadi dapat 

disimpulkan, bahwa strategi heuristik adalah strategi pembelajaran yang lebih 

menekankan padaaktivitas siswa pada proses pembelajaran dalam 

mengembangkan proses berpikir intelektual siswa. Dalam definisi lain disebutkan 

bahwa strategi pembelajaran heuristik adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.20 

                                                           
18 Kardi S. dan Nur M., Pengajaran..., h.8 
19 Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta; Rineka Cipta, 1999), h.173 
20 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), h.219 
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Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, 

manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Rasa 

ingin tahu tentangkeadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak 

lahir. Manusia memiliki keinginan untuk mengenal apa saja melalui berbagai 

indra yang ada di dalam diri manusia. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan 

lebih bermakna manakala didasari oleh keingintahuan itu. Tekanan utama 

pembelajaran dalam strategi ini adalah (1) pengembangan kemampuan berpikir, 

(2) peningkatan kemampuan mempraktekkan metode dan teknik penelitian, (3) 

latihan keterampilan khusus, dan (4) latihan menemukan sesuatu.21 

Dalam pembelajaran, tugas utama guru adalah membelajarkan siswa, yaitu 

mengkondisikan siswa agar belajar aktif sehingga potensi dirinya (kognitif, 

afektif, dan psikomotorik) dapat berkembang dengan maksimal. Dengan belajar 

aktif, melalui partisipasi dalam setiapkegiatan pembelajaran, akan terlatih dan 

terbentuk kompetensi yaitu kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu yang 

sifatnya positif yang pada akhirnya akan membentuk life skill sebagai bekal hidup 

dan penghidupannya. Peranan guru dalam strategi ini adalah (1) menciptakan 

suasana bebas berpikir sehingga siswa berani bereksplorasi dalam penyelidikan 

dan penemuan, (2) fasilitator dalam penelitian, (3) rekan diskusi dalam klasifikasi, 

(4) pembimbing penelitian. Agar hal tersebut di atas dapat terwujud, guru 

seyogianya mengetahui bagaimana cara siswa belajar dan menguasai berbagai 

cara membelajarkan siswa.22 

 

                                                           
21 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, (Jakarta; Rineka Cipta, 1997), 

h.193 
22 Sriyono, Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h.99 
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c. Strategi pembelajaran reflektif 

Pembelajaran reflektif merupakan metode pembelajaran yang selaras 

dengan teori kontruktivisme yang memandang bahwa pengetahuan tidak diatur 

dari luar diri seseorang tetapi dari dalam dirinya. Kontruktivisme mengarahkan 

untuk menyusun pengalaman-pengalaman siswa dalam pembelajaran sehingga 

mereka mampu membangun pengetahuan baru. Pembelajaran reflektif 

sebagaisalah satu tipe pembelajaran yang melibatkan proses refleksi siswa tentang 

apa yang dipelajari, apa yang dipahami, apa yang dipikirkan, dan sebagainya, 

termasuk apa yang akan dilakukan kemudian.23 

Pembelajaran reflektif dapat digunakan untuk melatih siswa berpikir aktif 

dan reflektif yang dilandasi proses berpikir ke arah kesimpulan-kesimpulan yang 

definitif.30Kegiatan refleksi seseorang dapat lebih mengenali dirinya, mengetahui 

permasalahan dan memikirkan solusi untuk permasalahan tersebut. Dengan 

demikian pembelajaran reflektif membantu siswa memahami materi berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki sehingga mereka memiliki kemampuan menganalisis 

pengalaman pribadi dalam menjelaskan materi yang dipelajari. Proses belajaryang 

mendasarkan pada pengalaman sendiri akan mengeksplorasi kemampuan siswa 

untuk memahami peristiwa atau fenomena.24 Peran refleksi secara lebih rinci 

dalam belajar menurut Khodijah dapat terlihat pada tiga hal, yaitu: 

1) membantu restruktur pemahaman dalam struktur kognitif dalam 

melakukan transformasi belajar, (2) membantu representasi belajar dimana 

proses rekonsiderasi dan umpan baliknya melibatkan manipulasi 

pemahaman, dan (3) membantu mengembangkan pemahaman dalam 

                                                           
23 H. Dale. Schunk, Learning Theories An Educational Perspective.(Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar 2012), h.384-386 
24 Suprijono, Cooperative Learning dan Aplikasi Paikem. (Yogyakarta: Pustaka Peajar. 

2010), h.115 
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penggunaan pengalaman siswa sebagai bahan pelajaran tanpa meninggalkan 

konteks belajar itu sendiri.25 

 

Pembelajaran reflektif memiliki asumsi bahwa pembelajaran tidak dapat 

dipersempit pada satu metode saja untuk diterapkan pada satu kelas. Guru 

membawa pengalaman yang berbeda-beda ke dalam pembelajaran. Pengalaman-

penalaman yang diperoleh siswa akan membentuk pengetahuan tentang diri 

mereka misalnya minat, kapabilitas dan sikap-sikap mereka. Refleksi pada siswa 

dapat terjadi pada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Secara umum ada tiga 

kondisi yang dapat mempengaruhi terjadinya refleksi pada siswa, yaitu: (1) 

lingkungan belajar meliputi fasilitator agenda pelaksanaan, ruang dan waktu 

pelaksanaan (2) pengelolaan refleksi meliputi perencanaan tujuan dan hasil 

refleksi, strategi dalam membimbing refleksi, dan mekanisme pelaksanaan 

refleksi (3) kualitas tugas yang diberikan guru, misalnya tugas yang menuntut 

siswa mengintegrasikan apa yang baru dipelajari dengan apa yang dipelajari 

sebelumnya, menuntut pelibatan proses berpikir, serta membutuhkan evaluasi.26 

Teknik pelaksanaan refleksi dapat dilakukan secara individual maupun 

kelompok. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan guru dalam mendorong 

terjadinyarefleksi dalam diri siswa, di antaranya: (a) waktu dan ruang untuk 

merefleksi, (b) closing circle, (c) kartu indeks, (d) menulis jurnal, dan (e) menulis 

surat. Sedangkan tahap pembelajaran terbagi menjadi empat tahap, yaitu: (a) 

pendahuluan meliputi apersepsi, mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan 

                                                           
25 Nyayu Khadijah, Reflektive Learning sebagai Pendekatan Alternatif dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam. 2011. 

ISLAMICA Vol. 6 No. 1 2011) 
26 Jenife Moon, A Handbook for Reflective Practice and Profesional Development. USA : 

Routledge, 1999), h.165-17 
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pelajaran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran; (b) diskusi meliputi diskusi 

kelompok dan presentasi kelompok dalam diskusi kelas; (c) refleksi meliputi 

analisis, pemaksnaan dan evaluasi; dan (d) penutup meliputi konfirmasi dan 

penarikan kesimpulan.27 

3. Pengertian Guru  

Guru adalah pendidik secara etimologi merupakan orang yang melakukan 

bimbingan, pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik atau guru adalah 

orang yang melakukan kegiatan dalam pendidikan.28 Dalam kamus Bahasa 

Indonesia guru adalah sebagai orang yang pekerjaannya mengajar.29 

Di dalam masyarakat, dari yang terbelakang sampai yang paling maju, guru 

memegang peranan penting hampir tanpa terkecuali, guru merupakan satu di antar 

pembentukan-pembentukan utama calon warga masyarakat.30 Ada beragam 

julukan yang diberikan kepada sosok seorang guru. Salah satu yang paling 

terkenal adalah “pahlawan tampa tanda jasa”. Julukan ini mengindikasikan betap 

besarnya peran dan jasa yang dilakukan guru sehinnga guru disebut sebagai 

pahlawan. 

Guru adalah sosok yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya untuk 

mengajar dan mendidik siswa, sementara penghargaan dari sisi material, 

misalnya, sangat jatuh harapan.31 Guru sangat berperan dalam membantu peserta 

didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul 

                                                           
27 Sriyono, Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), h.99 
28 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam ( Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 49 
29 Ibid, h. 50  
30 W. James Pophanm, Teknik Belajar Secara Sistematis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 

h. 1 
31 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 1 
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karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang dalam perkembangannya 

masih membutuhkan orang lain, sejak lahir, bahkan pada saat meninggal.32 

Pengertian pendidik dalam pandangan Islam hampir sama dengan teori 

barat, pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertangung jawab terhadap 

perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi 

anak didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. 

Dari bernagai pendangan di atas, peneliti berpendapat bahwa guru orang 

dewasa  yang bergerak di bidang pendidikan untuk membimbing dam mendidik 

anak didik untuk mencapai tingkat kedewasaan, sehingga peserta didik memiliki 

bekal keterampilan untuk hidup di masyarakat. 

Guru berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu harus 

betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin di capai. Guru yang 

mempunyai kewibawaan berarti memiliki keunggulan yaitu suatu kekuatan yang 

dapat memberi kesan dan pengaruh terhadap apa yang telah dilakukan, setiap 

seorang yang akan menjadi seorang guru harus mempunyai kepribadian dan 

akhlakul karimah, di samping punya kepribadian dan akhlakul karimah yang 

sesuai dengan ajaran Islam, guru agama kgususnya pendidkan agama Islam lebih 

dituntut lebih mempunyai akhlakul karimah. 

4. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam  

Guru adalah pendidik secara etimologi merupakan orang yang melakukan 

bimbingan, pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik atau guru adalah 

                                                           
32 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 35 



22 
 

 
 

orang yang melakukan kegiatan dalam pendidikan.33 Dalam kamus Bahasa 

Indonesia guru adalah sebagai orang yang pekerjaannya mengajar.34 

Sedangkan secara terminologi, arti guru menurut Madyo Ekosusilo yaitu: 

Guru adalah seorang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan 

secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan siswa 

baik dari aspek jasmani maupun dari rohani sebagai individu dan juga 

sebagai makhluk sosial.35 

 

Sedangkan pengertian tentang Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar 

untuk mempersiapkan siswa dalam meyakini. Memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Agama Islam, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan 

latihan, dengan demikian Pendidikan Agama Islam dimaknai dalam dua 

pengertian yaitu sebagai proses penanaman ajaran agama Islam, dan sebagai 

bahan kajian yang menjadi materi dari proses penanaman atau pendidikan itu 

sendiri. Menurut Abdul Majid mengatakan bahwa: 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, sehingga 

mengimani ajaran agama Islam diberangi dengan tuntutan untuk 

menghormati penganut ajaran agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama sehingga terwujud persatuan dan kesatuan 

Negara.36 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam adalah seorang figur atau tokoh utama dalam kegiatan pendidikan yang 

mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing, 

melatih, membina, serta menanamkan ajaran Islam kepada siswa. Ahmad Tafsir 

mengutip pendapat dari al-Ghazali mengatakan: 

                                                           
33 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam ( Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 49 
34 Ibid, h. 50 
35 Ibid , h, 51 
36 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Komtensi 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 130 
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Siapa yang memilih pekerjaan  mengajar, ia sesungguhnya telah memilih 

pekerjaan besar dan penting. Karena kedudukan guru pendidikan agama 

Islam yang demikian tinggi dalam Islam merupakan realisasi dari ajaran 

Islam itu sendiri, maka pekerjaan atau profesi sebagai guru pendidikan 

agama Islam tidak kalah pentinganya dengan guru yang mengajar 

pendidikan umum.37 

Dengan demikian pengertian guru Pendidikan Agama Islam yang dimaksud 

di sini adalah mendidik dalam bidang keagamaan, merupakan taraf pencapaian 

yang di inginkan atau hasil yang telah diperoleh dalam menjalankan pengajaran 

Pendidikan Agama Islam baik ditingkatkan dasar, menengah, dan perguruan 

tinggi. 

5. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kenakalan 

Siswa  
 

Secara harfiah, kata” strategi” dapat diartikan sebagai seni atau 

melaksanakan stratagen yakni siasat atau rencana38. Menurut Ahmad Sabri, 

strategi adalah pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk 

mencapai tujuan secara efektif39. Sedangkan  menurut Syaiful Bahri Djamarah 

dan Aswan  Zain, mengatakan bahwa  ada empat strategi dasar dalam 

pembelajaran yang meliputi hal-hal berikut: 

a) Mengindentifikasikan serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan  

tingkah laku dan kepribadian sebagai mana yang diharapkan. 

b) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c) Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru 

dalam menunaikan kegiatan mengajarnya 

                                                           
37 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 76. 
38 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Posdakarya. 2010),  h. 

210. 
39 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Padang: Quantum 

Teaching, 2007), h. 1 



24 
 

 
 

d) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria standar 

keberhasilan  sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan 

proses belajar mengajar.40 

  

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa strategi adalah rangkaian 

menginformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam kepada siswa agar 

membina kepribadianya secarah utuh dan menjadi muslim yang sejati. Sedangkan 

menurut lawson mengemukakan bahwa’’strategi merupakan prosedur mental 

yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

guru pendidikan agama Islam dalam membina kenakalab siswa suati cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif yang telah disusun agar dapat 

membentuk kepribadiannya secara utuh dan menjadi muslimah yang baik. 

“Menurut Kartini  Kartono ada dua strategi dalam membina kenakalan siswa yaitu 

strategi yang bersifat pencegah (prevetif) dan strategi yang bersifat penyembuhan 

(kuratif).41 

a. Strategi pencegahan ( preventif) 

 Peran strategi dalam membina kenakalan siswa ini sangat diperlukan. Oleh 

itu harus menggunakan strategi yang baik dan mengenai pada sasaran. Sebelum 

melakukan strategi untuk membina kenakaln siswa terlebih dahulu guru 

pendidikan agama Islam harus memahami pengertian strategi. 

                                                           
40 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 5. 
41 Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 

95-96 
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Secara umum, kata “strategi” mengandumg makna rencana yang cermat 

mengenai sasaran khusus. Dan pengertian dari kata (strategi) adalah suatu garis-

garis besar haluan untuk bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan 

untuk memahami makna “strategi”atau “teknik” secara lebih mantap, maka 

penjelasannya bisa dikaitkan dengan istilah” pendekatan: dan “metode”42 

Dewa Ketut Sukardi menjelaskan : bimbingan bersifat preventif, 

pencegahan terjadinya atau timbulnya masalah dari anak didik dan berfungsi 

preservation.43 Strategi preventif merupakan salah satu usaha yang dilakukan 

pendidik untuk siswa agar mencegah terjadinya kenakalan pada siswa. dengan 

memberikan pemahaman kepada siswa mengenai aturan-aturan dan hal menajar 

tidak berjalan dengan sebaik-baikny, akan timbul tingkah laku yang tidak wajar 

pada siswa. untuk menjaga jangan sampai terjadi hal itu, perlu adanya upaya guru 

secara preventif segera dilakukan. 

1). Memberikan nasehat terhadap para siswa dikelas atau individual 

 Guru mampu memberikan nasehat antar 15-20 menit mengenai berbagai 

hal yang mungkin akan membahayakan para siswa. Misalnya mengenai pergaulan 

diluar sekolah, hubungan yang baik dengan lawan jenis berdasarkan agama dan 

budi pekerti, mengenai bahaya merokok, dan sebagainya pengaruh TV dan vidio 

makin mencemaskan orang tua, guru, dan masyarakat lainya. Setiap selesai 

                                                           
42 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajar Dan Pembelajaran, (Bandung: PT. Angkasa 

2004), h. 2. 
43 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, ( Jakarta: PT. Reneka 

Cipta, 2002), h. 96. 
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memberikan nasehat, maka guru mengajak para siswa berdiskusi yang sipinpin 

oleh seorang siswa sebagai nara sumber jika ada anggota kelas yang bertanya.44 

2).  Memberi pendidikan Agama secara baik kepada siswa 

  Pendidikan agama yang tidak berarti memberikan pelajaran agama kepada 

anak-anak yang belum mengerti dan menangkap berbagai pengertian yang bersifat 

abstrak. Akan tetapi pada diri siswa harus ditanamkan jiwa percaya kepada Allah, 

membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan aqidah Agama. Menurut 

pendapat ahli jiwa, yang dapat mengendalikan tindakan dan kelakuan sesorang 

adalah kepribadiannya. Kepribadian seseorang itu berbentuk dan tumbuh sejak 

lahir. Apabila menginginkan tingkah laku atau perbuatan seseorang anak itu 

kepribadian sehat dan kuat, maka harus memberikan berbgai pengalaman yang 

terbentuk akan menjadi bahan dalam membina kepribadian dan dapat membentuk 

perilaku.45 

3). Pengisian waktu luang dengan teratur 

Seorang anak dalam perkembangannya diusia sekolah sangat sibuk dengan 

dirinya sendiri, karena mereka sedang menghadapi perubahan-perubahan yang 

bermacam-macam dan menemui banyak sekali problem pribadi. Oleh karena itu 

dalam pemisahan waktu luang jangan dibiarkan siswa mencari jalan sendiri. 

Dengan demikian, siswa akan senantiasa memperoleh pembinaan, nasehat, 

kesempatan dan bantuan untuk mengembangkan minatnya, sehinggah mereka 

terhindar dari kekosongan yang sering membawa pada akibat yang kurang baik.46 

 

                                                           
44 Ibid, h. 3 
45 Ibid, h. 4 
46 Ibid, h. 5. 
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b. Strategi penyembuhan (kuratif) 

 

Strategi yang digunakan guru pendidikan agama Islam selalu bebupaya agar 

pelajaran pendidikan agama Islam dalam terwujud dalam kehidupan siswa dan 

tercermin dalam setiap perbuatan dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-

hari. Yang dimaksudkan dengan strategi yang bersifat kuratif dalam 

menanggulangi kenakalan siswa ialah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala 

kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. 

Istilah kuratif dalam kamus bahasa indonesia mengandung pengertian 

“(dapat) menolong, menyambuhan (penyakit dan sebagainya)”.47 Tindakan kuratif 

dalam menanggulangi kenakalan siswa yang terlibat kenakalan agar kembali 

dalam perkembangan yang normal atau sesuai dengan ukuran-ukuran atau norma-

norma hukum yang berlaku. Sehingga pada diri siswa tersebut tumbuh kesadaran 

dan terhindar dari keputusan (frustasi).  

Dalam melakukan strategi kuratif ini seorang guru harus melaksanakan 

berbagai kegiatan yang bisa membuat seorang siswa menjadi lebih baik. Dalam 

memberikan pertolongan kepada siswa yang terlibat kenakalan, guru pendidikan 

agama Islam harus mengetahui dan memahami kenakalan yang dialami siswa 

diantaranya: 

a) Pembinaan terhadap remaja yang melakukan kenakalan, pembinaanya 

dilakukan di rumah, sekolah dan masyarakat. Hal ini telah diungkapkan dalam 

usaha preventif. 

b) Pembinaan terhadap remaja yang telah mengalami tingkah laku kenakalan atau 

yang telah menjalani suatu hukuman akibat kenakalannya. Hal ini perlu dibina 

supaya meraka tidak mengulangi kenakalan. 

                                                           
47 Depdikbud RI.Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 545. 
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c) Pembinaan hukuman kepada siswa yang melanggar sehinggah akan 

menimbulkan efek jera bagi mereka.48 

  

6. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam UU RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa 

kompetensi adalah seperangkat  pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalnya.49 Serta untuk menjadi guru Pendidikan Agama Islam haruslah 

memenuhi beberapa syarat, sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiah Daradjat 

yakni: 

a) Bertaqwa kepada Allah SWT 

b) Berilmu 

c) Sehat jasmani 

d) Berkelakuan baik.50 

 

Dari pendapat diatas dapat menulis pahami bahwa syarat untuk menjadi 

guru agama adalah bertaqwa kepada Allah SWT.  Kemudian mempunyai ilmu 

pengetahuan. Karena seorang guru akan mentransfer ilmu pengetahuan tersebut 

kepada siswanya. Sehat jasmani juga merupakan salah satu syarat untuk menjadi 

seorang guru artinya guru tidak boleh cacat fisiknya. Selain itu juga harus 

berkelakuan baik artinya seorang guru harus memberikan contoh teladan bagi 

siswa. 

Jadi, dapat disimpulakan persyaratan untuk menjadi guru agama Islam 

dalam beberapa hal sama dengan persyaratan guru pada umumnya. Yang 

membedakan hanyalah adanya penekanan pada penanaman nilai-nilai ajaran 

                                                           
48 Ibid  h.  97. 
49 Undang-undang Guru dan dosen (UU RI No.14 Th.2005pasal 10 ayat 1), h. 7 
50 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 41-41 
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agama ke dalam pribadi siswa serta dalam aqidah ia harus tekwa kepada Allah dan 

berkepribadian muslim sejati. Pada era sekarang ini banyak guru berperan hanya 

disekolah saja. 

7. Sifat- Sifat Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam pendidikan Islam, seorang guru khususnya guru Agama, hendaknya 

memiliki sifat-sifat yang baik. Abdurrahman An-nahlawi menyarankan agar guru 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik supaya memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: 

a) Tingkah laku dan pola pikir guru bersifat Rabbani. Sebagaiman telah 

dijelaskan di dalam surat Ali-Imran ayat 79”Akan tetapi hendaklah kalian 

bersandar kepada Rabb dengan menanti-nya mengabdi kepadanya, mengukuti 

syarat-nya dan mengenal sifat-sifat-nya. 

b) Guru seorang yang ikhlas. Sifat ini termasuk kesempurnaan sifat Rabbaniyah. 

Dengan kata lain, hendaknya dengan profesionalnya sebagai pendidik dan 

dengan keluasan ilmunya, guru bermaksud mendapatkan keridaan Allah, 

mencapai dan menegakkan kebenaran; yakni menyebarkan ke dalam akal anak-

anak dan membimbing. 

c) Guru bersabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada anak-anak. 

d) Guru jujur dalam menyampaikan apa yang disurukannya. 

e) Guru senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kesediaan membiasakan 

untuk terus mangkajinya. 

f) Guru mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi 

menguasainnya dengan baik serta mampu menentukan dan memilih metode 

mengajar yang selaras bagimateri pengajaran serta belajar mengajarnya. 

g) Guru bersikap adil di antara para pelajaranya; tidak cenderung kepada salah 

satu golongan di antar mereka dan tidak melebihkan seseorang atas yang lain, 

dan segala kebijaksanaan dan tindakannya ditempuh dengan jalan yang benar 

dan dengan memperhatikan setiap pelajar, sesuai dengan perbuatan serta 

kemampuannya.51 

Berdasarkan uraian di atas, maka seorang guru pendidikan agama Islam 

haruslah memiliki sifat-sifat yang Rabbani, bahwa segala sesuatu yang kita 

lakukan harus bersandar kepada Allah SWT sebagai yang memciptakan manusia, 

kehidupan dan alam semesta. Sehinggah bertawakkal memang perlu bagi setiap 

                                                           
51 Marlina Gazali, Adabul Mualim Wal Mutalim, ( Kendari: CV. Shadra, 2009), h. 49-50 
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orang apakah bagi lagi menjadi seorang guru pendidikan Agama Islam yang 

perannya sangat mulia. 

8. Peran Dan Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

a) Peran Guru Pendidikan Agama Islam 

Peran guru pendidikan Agama Islam berpengaruh terhadap peaksanaan 

pendidikan di sekolah, untuk itufungsi dan peran guru pendidikan Agama Islam 

seorang guru mempunyai peran di sekolah maupun di luar sekolah. Pada dasarnya 

peran guru pendidikan agama Islam dan guru umum itu sama, yaitu sama- sama 

berusaha untuk mentrasfer ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada anak didiknya. 

Tugas seorang guru yang pertama dan terpaling adalah pengajar, sebagaimana di 

dalam firman Allah dalam QS.Al-Alaq/96:4-5 sebagai berikut: 

                        

Terjemahannya: 

1. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam 

2. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuainya. 

 

Dalam ayat-ayat tersebut sudah diterangkan bahwa Allah SWT merupakan 

yang pertama mengajarkan manusia tentang segala sesuatu yang belum 

diketahuinya. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa guru merupakan 

seseorang yang diutus oleh Allah SWT untuk mengamanatkan tugas mengajarnya 

ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT. Adapun peran- peran 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Guru sebagai pendidik  

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri dan disiplin, jadi, guru itu harus menjadi tauladan yang baik bagi anak 

didiknya. Harus memiliki kestabilan emosi, mempunyai keinginan untuk 

memajukan siswa, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap 

perkembangan, terutama inovatif pendidikan.52 

b. Guru sebagai pengajar  

Guru adalah pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau 

materi pembelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa  mengembangkan 

dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimiliknya karena 

itu ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.53 

c. Guru sebagai pembimbing 

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah 

disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan yang harus lebih 

dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak 

didik menjadi manusia dewasa bersusila yang cakap. 

d. Guru sebagai pelatih  

Proses pendidikan dan pengajaran memerlukan latihan keterampilan, baik 

intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai 

                                                           
52 Zakiat Darajat, Motedik Khusus Pengajaran Agama Islam. ( Jakarta:Bumi Aksara 

2001), h. 265 
53 Ibid, h. 266 
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pelatih. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam kurukulum 2004 yang barbasis 

kompetensi. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas 

melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi. Oleh karena itu, guru harus 

berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan 

kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing.54 

e. Guru sebagai penasehat  

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, 

meskipun mereka tidak memilik latihan khusus sebagai penasehat dan dalam 

beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Mekin efektif guru 

mengenai setiap permasalahan makin banyak kemungkinan peserta didik 

barpaling kepadanya untuk mendapatkan nesehat dan kepercayaan diri. 

f. Guru sebagai model dan taladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua 

orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar 

untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak. 

Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat 

sorotan peserta didik serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau 

mengakuinya sebagai guru.55 

g. Guru sebagai pribadi 

Sebagai individu yang berkecimpang dalam pendidikan, guru harus 

memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ungkapan yang 

sering dikemukakan adalah bahwa “guru bisa digugu dan ditiru”. Digugu 

                                                           
54 Soetomo, Dasar-Dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya: Usaha Nasional 2002), 

h. 17-18. 
55 Ibid, h. 19. 
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maksudnya bakwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk 

dilaksanakan dan pola kehidupannya bisa ditiru dan diteladani. 

h. Guru sebagai evaluator  

Penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses 

untuk menetukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. 

Mengingat kompeksnya proses penilaian, guru perlu memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang memadai. Seorang guru harus mengetahui teknik-

teknik penilaian dalam pembelajaran. Selain menlai hasil belajar peserta didik, 

guru harus pula menilai dirinya sendiri, baik sebagai perencana, pelaksana, 

maupun penilai program pembelajaran.56 

Dari pendapat di atas peran guru adalah pendidik yang menjadi panutan bagi 

siswa dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas 

tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, amndiri, dan disiplin. Dalam 

perannya ini, guru tidak hanya mengetahui tentang meteri yang akan diajarkan. 

Akan tetapi, ia harus memilik kepribadian yang kuat, yang menjadikannya sebagai 

panutan bagi siswa. 

9. Tugas Guru Pendidikan Agam Islam  

Menjadi seorang guru pendidikan agama Islam tidaklah sekedar hanya 

bertugas mengajar pada siswanya saja, akan tetapi guru pendidikan agama Islam 

pada dasarnya memiliki tugas. Seorang guru sangatlah besar karena dipundaknya 

tujuan pendidikan secara umum, kecerdsan yang dimiliki oleh setiap siswa, guru 

haru bisa mengembangkan sesuai dengan karakternya masing-masing. Tanggung 

                                                           
56 Sitiatava Rizema Putra, Prinsip Mengajar Berdasa Sifat-Sifat Nabi, (yogyakarta: DIVA 

Press, 2014), h.37-40. 
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jawab merupakan salah satu sifat yang melekat pada insan- insan berkarakter 

kuat.57 

Sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab untuk mendidik peserta 

didiknya secara adil dan tuntas (mastery learning) dan mendidik dengan sebaik-

baiknya dengan memperhatikan nilai-nilai humanisme karena pada saatnya nanti 

akan dimintai pertanggung jawaban atas pekerjaanya tersebut.58 Hal ini terdapat 

dalam firman Allah SWT surat Al-nissa/4:58 yaitu: 

                                    

                    

Terjemahanya: 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. 

Secara sederhana tugas guru adalah menyampaikan amanat dan memberikan 

pengajaran kepada peserta didiknya agar semakin meningkat pengetahuannya, 

semakin mahir keterampilannya dan semakin terhina dan berkembang potensinya. 

Guru yang baik adalah guru yang mampu memotivasi (mendorong) para peserta 

didiknya untuk belajar. Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa tugas pendidik 

adalah sebagai berikut: 

a. Inspirator. 

b. Informator. 

                                                           
57 Hawari Aka, Guru Yang Berkarakter Kuat,( Yogyakarta: Laksana, 2011), h.200. 
58 Novan Ardy Wijaya Dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Agama Islam, ( Jogjakarta: Ar-

Ruzzmedia, 2012), h. 98. 
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c. Organisator. 

d. Motivator. 

e. Fasilitator. 

f. Pembimbing. 

g. Demonstrator. 

h. Pengelolah kelas. 

i. Mediator. 

j. Evaluator.59 

Oleh karena itu, kata “pendidik” dalam pendidikan agama Islam 

berkembang di masyarakat mempunyai makna yang begitu luas, dengan tugas, 

peran serta sebagai pendidik agar menjadi orang yang tumbuh dan berkembang 

segala potensi yang dimilikinya menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan kata lain, kegiatan mendidik adalah kegiatan yang di dalamnya ada proses 

pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih dan memberikan contoh yang 

baik selama proses pembelajaran berlangsung di kelas maupun di luar kelas. 

Dengan semikian dapat diketahui bahwa tugas pendidik tidaklah ringan, karena 

disamping secara akademik ia dituntut untuk mengajarkan ilmu pengetahuan 

agama kepada anak didik. 

B. Hakikat Kenakalan Siswa  

1. Penegrtian Kenakalan Siswa 

Kenakalan remaja bisa diartikan sebagai suatu kenakalan tingkah laku, 

perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat sosial yang melanggar norma-norma 

dalam masyarakat. Secara bahasa kata kenakalan berasal dari kata”nakal” yang 

berarti suka berbuat kurang baik, menggangu, tidak menurut, serta bisa diartikan 

buruk kelakuan. Kemudian mendapat imbuhan ke-an “kenakalan” yang berarti 

tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma-norma dan hukum yang yang 

                                                           
59 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukati, ( Jakarta: 

Rineka Cipta, 2005), h. 43-48. 
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berlaku dimasyarakat. mendefinisikan kenakalan adalah perbuatan yang 

melanggar nilai sosial dan moral yang merugikan dirinya sendiri maupun diri 

orang lain.60 

Dalam bahasa inggris kata nakal diartikan delinquency yang berarti 

perbuatan anti sosial yang menyimpang dari norma yang berlaku dimasyarakat 

sosial. M. A Merril mengemukakan: 

A Child is classified as a deliguent when his anti social tendencies appear 

to some one to be so grave that he becomes the subject of official action atau 

seorang anak dikategorikan nakal apabila padanya tampak aanya kecenderungan 

anti sosial yang sedemikian memuncaknya dan menimbulkan gangguan-gangguan 

sehingga yang berwajib mengambil tindakan tehadapnya dengan jalan menangkap 

atau mengasinkanya. Selanjutnya Endang poerwanti dan Nur widodo mengartikan 

definisi kenakalan sebagai berikut: 

Kenakalan merupakan perilaku yang berupa penyimpangan atau 

pelanggaran pada norma yang berlaku. Ditinjau dari segi hukum kenakalan 

merupakan pelanggaran terhadap hukum yang belum bisa dikenali hukum 

pidana sehubungan dengan usianya.Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kenakalan anak merupakan anak yang melanggar norma 

sosial, norma hukum, kelompok dan mengganggu ketentraman 

masyarakat.61 

 

Pada masa remaja atau disebut dengan siswa remaja mulai munculnya 

perasaan negatif. Anak mulai timbul keinginan untuk melepaskan diri sendiri 

kekuasaan orang tua, ia tidak mau tunduk lagi dari segala perintah dan kebijakan 

dari orang tua. Semuanya terlihat ingin ditolak, ini bukan berarti anak mau bebas 

                                                           
60 Sudarsono, Kenakalan Remaja, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 11 
61 Endang Poerwati Dan Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik, (Malang:UMM, 

2002), h. 74 
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semuanya tetapi mereka mengharapkan agar tingkatannya disejajarkan dengan 

orang dewasa. Adapun perasaan negatif yang timbul dari siswa remaja yaitu: 

1. Ingin menentang lingkungan  

2. Tidak tenang dan gelisah 

3. Menarik diri dari masyarakat 

4. Kurang dan suka berkerja 

5. Kebutuhan untuk tidur semakin besar 

6. Pesimistis dan lain-lain.62 

Pada siswa sekolah menegah atas, merupakan remaja yang dimana banyak 

perubahan-perubahan yang dilalui. Pada masa ini banyak suatu aktifitas yang 

timbul oleh siswa. jadi ada kaitan yang erat antara siswa remaja dan aktifitas. 

Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Aminiddin Rasyad, 

siswa(peserta didik) adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertindak 

sebagai pelaku pencari, penerima dan penyimpan isi oelajaran yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan. 

Jadi siswa merupakan individu yang pada tataran konsep merupakan 

penuntut ilmu. Siswa tidak memiliki tujuan lain dalam pendidikan selain 

menambah pengetahuan. Jika ada aktifitas- aktifitas yang lain dilakukan siswa itu 

bukan dari tujuan siswa dalam mengikuti pendidikan. Selah satu aktifitas yang 

meresahkan lingkungan adalah kenakalan siswa. kenakalan pada siswa merupakan 

sebuah aktifitas siswa (murid) yang menyalahi norma dan hukum yang berlaku 

dilingkungan sekolah atau masyarakat.  

2. Bentuk- Bentuk Kenakalan Siswa  

Bentuk-bentuk kenakalan siswa (anak dan remaja) sangat beragam dari latar 

belakang, jenis, wilayah spesifik, maupun dampaknya. Beberapa ahli 

                                                           
62 Ibid, h, 75 
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mengendefinisikan bentuk-bentuk kenakalan anak dan remaja ini dalam beberapa 

kategori berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Gunawan: 

“secara umunpelanggaran norma yang sering kali dilakukan oleh anak dan remaja 

meliput ngebut, ponografi, perusak barang, kelompok geng, penyimpangan mode, 

pencurian, perkelahian dan sebahainnya.  

Sementara itu berdasarkan ruang lingkupnya bila secara spesifik 

dihubungkan dengan kenakalan siswa bentuk-bentuk kenakalan siswa 

dikategorikan dengan masalah akademis yang berhubungan dengan proses 

pendidikan atau bertalian dengan proses belajar mengajar dan non akademis. 

Kenakalan anak didasarkan pula pada latar belakangnya masalahnya meliputi 

masalah belajar, masalah orang tua dan masalah sosial (lingkungan). Menurut 

sukamto, jika ditinjau dari berat ringannya “kenakalan dapat digolongkan menjadi 

tiga, yaitu: 

Ringan, sedang, berat” kenakalan ringan yaitu kenakalan yang tidak terlalu 

merugikan diri sendiri maupun orang lain, misalnya mengantuk dalam kelas, 

cara berpakainan tidak sopan, tidak patuh kepada orang tua. Kenakalan 

sedang yaitu kenakalan yang akibatnya cukup terasa baik pada diri sendiri 

maupun orang lain tetapi belum mangandung unsur pidana, misalnya bolos 

sekolah. kenakalan berat yaiyi kenakalan yang sangat merugikan diri sendiri 

maupun orang lain dan sedah mangandung unsur pidana, misalnya merusak 

gedung sekolah, dan menentang guru. 

 

Menurut jensen yang kutip dalam buku sarlito Wirawan Sarwono membagi 

kenakalan remaja ini menjadi jenis yaitu: 

a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perusakan, 

perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. 

b. Kenakalan yang menimbulkan korban meteri, seperti: perusakan, pencurian, 

pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 

c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, seperti: 

pelacuran penyalahgunaan obat, hubungan seks tidak melalui jenjang 

pernikahan, dan sebagainya. 
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d. Kenakalan yang melawan status, seperti: sebagai pelajar sering bolos, sebagai 

anak melawan orang tua, dan lain-lain.63 

 

3. Faktor- Faktor Penyebab Kenakalan Siswa  

Kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun dalam 

mesyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Kenakalan remaja 

tersebut timbul karena adanya beberapa sebab. Faktor- faktor penyebab kenakalan 

anak sangat beragam berdasarkan latar belakang dan perkembangannya. Selain 

berkaitan, faktor- faktor ini dalam setiap itemnya memilik kompleksilitas dan 

keragaman yang relatif sulit untuk diklasifikasikan.  

Kenakalan anak didasarkan pula pada latar belakangnya masalahnya 

meliputi masalah belajar, masalah orang tua dan masalah sosial (lingkungan). 

Sebelumnya dengan kenakalan siswa secara rinci W, S Winkel membagi faktor-

faktor itu meliputi:,” masalah dirumah (keluarga), masalah sekolah (belajar), 

masalah waktu, masalah dengan lingkungan masyarakat, masalah dengan dirinya 

sendiri (kurang percaya diri, lemah, cengeng, dan sebagai berikut).64 “ Menurut 

Ibrahim Husain:”faktor penyebab kenakalan anak dikategorikan kedalam 2(dua) 

sumber yakni heredity (keturunan) dan environment (lingkungan)”. 

Faktor latar belakang kenakalan menurut Zakiah Darajat ada tiga faktor 

utama yang menyebabkan terjadinya kenakalan siswa meliputi:”faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor masyarakat.”65 

 

                                                           
63 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 209-210 
64 W.S. Winkel, Bimbingan Dan Konseling Disekolah Menengah,( Jakarta: PT. 

Gramedia, 2006), h. 17 
65 Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Anak, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 56 
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a) Lingkungan keluarga  

Keluarga merupakan satuan yang paling sederhana dalam kehidupan, bagi 

anak-anak keluarga merupakan tempat atau lingkungan sosial yang pertama yang 

dikenalnya. Dengan demikian keluarga merupakan tempat sosialisasi awal 

pembentukan kepribadian dan jiwa keagamaan seorang anak. Keluarga sangat 

berperan penting dalam proses pembentukan jiwa dan kepribadian anak. Jika 

keluarga memberikan sikap dan tingkah laku yang baik, maka anak cenderung 

mengidentifikasikan sikap dan tingkah laku keluarga pada dirinya. Demikian juga 

sebaliknya, jika keluarga menampilkan sikap dan tingkah laku yang baik yang 

kurang baik. Maka tentu pula akan mempengaruhi jiwa kepribadian. 

Oleh karena itu, pendidikan dalam kelurga membutuhkan semua anggotanya 

agar berperan dengan baik dan benar untuk mencapai apa yang di cita-citakannya. 

Dan orang tualah yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

perkembangan anak-anaknya.  

b) Lingkungan sekolah  

Sekolah sebagai institut pendidikan formal ikut memberikan pengaruh 

dalam proses mengembangkan jiwa serta kepribadian anak. Lingkungan sekolah 

akan memberikan pengaruh seperti kurikulum, hubungan guru dengan murid dan 

hubungan antara anak dengan anak. Kaitannya dengan perkembangan jiwa serta 

kepribadian anak ketiga kelompok tersebut sangat berpengaruh. Sebab pada 

prinsipnya perkembangan seorang anak tidak dapat dilepas dari upaya untuk 

membentuk jiwa kepribadian yang luhur. 
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c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat merupakan faktor yang sewaktu-waktu dapat 

mempengaruhi jiwa serta kepribadian seorang anak. Lingkungan masyarakat 

adalah tempat diman anak dapat bergaul dan berinteraksi dengan yang lainnya. 

Pada umumnya pergaulan dimasyarakat kurang menekankan pada disiplin atau 

aturan yang harus dipatuhi secara ketat. Sepintas lingkungan masyarakat bukan 

merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan 

hanya merupakan unsur yang dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian anak.66 

4. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kenakalan 

Siswa 
 

Upaya merupakan usaha-usaha dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau 

badan untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan menangani yaitu suatu perhatian 

dan tindakan yang dilakukan secara sengaja diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan sejak awal sampai dengan diakhirannya perhatian dan tindakan 

tersebut. Menurut Qaimi, ada bebrapa upaya seorang guru dalam menengani 

kenakalan anak didik atau siswa, sebagai berikut: 

a) Menyiapkan penyebab dan jenis kenakalan 

b) Menghilangkan gejala-gejala. 

c) Memberikan peringatan dan pemahaman. 

d) Memahami kebutuhan pokok. 

e) Memandang kondisi. 

f) Menceritakan tokoh idola 

g) Melatih kemampuan anak 

h) Tidak memperdulikan sikap anak, 

i) Menanamkan perasaan tidak senang, 

j) Peringatan terakhir.67 

                                                           
66 Ibid, h. 57-58 
67 Ali Qaimi. Keluarga Dan Anak Bermasalah, ( Jakarta: PT. Cahaya, Bogor, 2002), h. 36 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan 

upaya guru dalam membina kenakalan siswa yaitu memahami jenis kenakalan 

kemudia mengindetifikasikan kenakalan tersebut. Setelah semuanya diketahui 

maka guru dapat memberikan masukan atau motivasi kepada siswa berupa 

pemberian intruksi, cerita dan tekana yang dapat merubah kenakalan siswa kearah 

yang lebih positif. Langkah terakhir memberikan peringatan yang sifatnya 

menjastifikasi. Sedangkan menurut Djiwandono mengatakan bahwa kenakalan 

anak didik atau siswa dikelas dapat di tangani oleh guru dengan beberapa upaya 

atau strategi, meliputi: 

1. Pencegahan  

2. Isyarat non verbal 

3. Pujian yang tidak cocok 

4. Membetulan kenakalan siswa dan pujian pada siswa lain 

5. Memperingatkan secara lisan 

6. Mengingatkan berulang-ulang 

7. Menerapakan konsekuwensi 

8. Reinforcement negative 

9. Berlatih positif.68 

Dari uraian di atas  tentunya teori yang dikemukakan oleh Qaimi dan 

Djiwandono memiliki persamaan, akan tetapi ada beberapa tambahan yang di 

kemukakan oleh Djiwandono untuk memperkuat upaya guru dalam membina 

kenakalan siswa. misalnya “Reinforcement negative” yaitu memberikan tekanan 

negatif untuk mencapai suatu yang positif, contoh seorang guru mengatakan 

negatif “jika kamu tidak merubah sikapmu saya akan menyurati orang tuamu”. 

Kenakalan siswa yang terjadi dilingkungan sekolah, merupakan tanggung jawab 

guru yang bersangkutan. 

                                                           
68 Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2006), h. 31. 
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C. Kajian relevan 

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh maka penelusuran yang dilakukan 

oleh peneliti, penelitian yang relevan perna dilakukan oleh Syamsul Bahri, yang 

berjudul : “peran guru dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 2 

kendari.” Dalam penelitian in ia mengungkapkan bahwa peran guru dalam 

mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 2 kendari adalah menjalin 

komunikasih terhadap orang tua siswa, memberikan motivasi kepada seluruh 

siswa, melibatkan siswa pada kegiatan intra sekolah, dan menegakan tata tertib 

sekolah. 

Penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh saudara Rahman, yang 

berjudul. “upaya guru BK dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 1 

Wakorumba Utara Kecamatan Wakorumba Utara Kebupaten Buton Utara.” 

Dalam penelitian ini ia mengungkapkan bahwa upaya BK dalam mengatasi 

kenakalan adalah memberikan pengarahan dan penyadaran kepada siswa, 

mengarahkan kepada siswa agar menggunakan waktunya untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mendengarkan keluhan-keluhan siswa dan 

bersama-sama mencari pencegahannya, alternatif terakhir dengan pemberian 

hukuman. 

Penelitian relevan yang ketiga yaitu. Oleh saudari Halmin, yang berjudul. 

“Peranan Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di 

SMAN 1 Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”. Dalam penelitian ini ia 

mengemukakan bahwa perana guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

kenakalan siswa adalah sebagai manejer, sebagai administrator, sebagai nasehat, 
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dan sebagai pengarah yang memberikan bantuan secara psikis (menyangkut 

kejiwaan) terhadap permasalahan peserta didik. 

Penelitian relevan yang keempat yaitu. Oleh Arif Budi Mulyono yang 

berjudul “Peran Aktif Guru PAI Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa (Studi 

Kasus Di SMA 8 Semarang)”. Dalam menelitian ini ia mengungkapkan bahwa 

peran aktif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan siswa adalah memberikan 

pendidikan agama dengan melalui pembelajaran di kelas, bekerja sama dengan 

guru bimbingan konseling, berupa menjunjung nilai-nilai keislaman salam 

kehidupan sekolah, dan mengadakan kegiatan keagamaan di sekolah. 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, ada aspek-aspek terlentu 

yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada bidang 

kajiannya, terutama dalam membina kenakalan siswa. namun persamaan tersebut 

tidak menyangkut substansi yang diteliti karena fokus masalah yang ingin diteliti 

dalam penelitian ini berbeda dengan fokus masalah yang ada dalam penelitian 

sebelumnya. Aspek-aspek perbedaan lainnya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri mengkaji tentang peran guru 

dalam mengatasi kenakalan siswa, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang 

strategi guru pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kenakaln siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman mengfokuskan kajiannya pada upaya 

guru BK dalam mengatasi kenakalan siswa, sedangkan penelitian ini mengkaji 

tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam membina kenakalan 

siswa. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Halmin mengfokuskan kejiannya pada peranan 

guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kenakalan siswa, sedangkan 

penelitian ini mengkaji tentang strategi guru pendidikan agama Islam membina 

kenakalan siswa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budi Mulyono mengkaji tentang peran 

aktif guru PAI dalam menanggulangi kenakalan siswa, sedangkan penelitian ini 

mengkaji tentang strategi guru pendidikan Agama Islam dalam membina 

kenakalan siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan sejauhmana 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai pendidik dalam membina kenakalan siswa. dengan memahami masalah 

pokok yang ingin dikaji. 
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