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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Strategi Guru 

2.1.1 Pengertian Strategi 

Strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat 

mengenai kegiatan usntuk mencapai sasaran khusus. (Redaksi, 2005)Strategi pada 

intinya adalah langkah-langkah terencana yang bermakna luas dan mendalam 

yang dihasilkan dari sebuah proses pemikiran dan perenungan yang mendalam 

berdasarkan pada teori dan pengamalan (Nata, 2009). Dalam dunia pendidikan, 

strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan 

yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Hamruni, 2012). 

Di dalam konteks belajar-mengejar, strategi berarti pola umum aktivitas 

guru yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan kegiatan belajar-mengajar atau 

sering kali orang menyebutnya strategi pembelajaran. Kegunaan dari strategi ini 

adalah yaitu untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna 

yang tidak selalu sama. Dalam konteks pengajaran strategi bisa diartikan sebagai 

suatu pola umum tindakan guru peserta didik dalam menifestasi aktivitas 

pengajaran. (Rohani, 2010).  

Dalam proses belajar mengajar sering digunakan lebih dari satu strategi 

disebabkan tujuan yang dicapai biasanya berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya dalam rangka usaha mencapai tujuan yang lebih umum. Dalam konteks 
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pengajaran, strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana 

mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan variabel pengajaran (tujuan, 

bahan, metode, alat serta evaluasi), agar dapat mempengaruhi para siswa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sujdana, 2010) 

Sudirman AM dalam Rohani, mengatakan bahwa: 

Strategi guru adalah meningkatkan kegiatan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa, membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, dan sebagai pencetus 

ide dalam proses belajar mengajar. (Rohani, Pengelolaan Pengajaran, 

2010).  

Menurut Djamarah, dalam Adityawarman ada empat strategi dasar 

dalam proses pembelajaran yang meliputi hal-hal berikut: a. 

Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana 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. d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan 

atau kriteria serta standar   keberhasilan sehinggadapat dijadikan pedoman 

oleh gurudalam melakukan evaluasi hasilkegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem 

instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. (Adityawarman, 2017).  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan strategi adalah suatu langkah-langkah terencana yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah didesain sedemikin rupa oleh seseorang 
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dalam hal ini seorang Guru yang dilakukan secara cermat serta disesuaikan 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang tentunya disesuaikan dengan kondisi 

sekolah. 

Jika strategi merupakan seperangkat tindakan yang terencana dan 

mempunyai tujuan yang jelas, maka strategi yang dibuat oleh sekolah dalam 

hal ini adalah kepala sekolah bersama para guru dan tenaga kependidikan 

yang ada merumuskan langkah-langkah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam program pencapaian visi dan misi sekolah termasuk program pembinaan 

sikap dan perilaku siswa yang islami. 

Oleh karena itu sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan hendaknya 

mengikuti perkembangan jaman dalam menjalankan pendidikannya. Perumusan 

strategi yang tepat adalah salah satu cara agar sekolah dapat terus berkembang 

dan mengikuti jaman yang terus berkembang. Selain itu juga melalui perumusan 

strategi yang tepat sekolah tidak terkesan membuat program yang hanya 

bertujuan menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan hasil dalam 

pelaksanaan kegiatan yang lakukan, seperti pembinaan perilaku keagamaan siswa 

di sekolah umum. Program pembinaan tersebut akan sia-sia, menghabiskan 

waktu, biaya dan tenaga dan tidak berhasil guna jika antara rencana, aplikasi dan 

evaluasi tidak dirumuskan secara baik dan tepat. 

2.1.2 Pengertian Guru 

Pendidik atau Guru mempunyai dua pengertian, arti yang luas dan arti 

yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang 

berkewajiban membina anak-anak. Secara alamiah semua anak, sebelum mereka 
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dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka dapat 

berkembang dan bertumbuh secara wajar. Sebab secara ilmiah juga anak manusia 

membutuhkan pembimbingan seperti itu karena dibekali insting sedikit sekali 

untuk mempertahankan hidupnya. 

Pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan secara 

sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Kedua jenis pendidik ini diberi pelajaran 

tentang pendidikan dalam waktu relatife lama agar mereka menguasai itu dan 

terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar 

diperguruan tinggi saja sebelum diangkat menjadi guru atau dosen, melainkan 

juga belajar dan diajar selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka 

semakin meningkat. (Maunah, 2009) 

Dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional 

menegaskan bahwa: guru merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian  

dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  terutama  bagi  pendidik pada perguruan 

tinggi. (Yunus, 2016) Sedangkan menurut Daradjat dalam Azis mengatakan, guru 

adalah pendidik professional karena secara implisit telah merelakan dirinya 

menerima dan memikul sebagai tanggung jawab pendidikan yang terpikul di 

pundak orang tua. (Ifrianti, 2017) 

Berpijak pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru 

adalah   seseorang   yang   berprofesi   sebagai   pendidik   dan   mereka 
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bertanggung jawab untuk membimbing anak didik serta mengabdikan dirinya 

kepada masyarakat untuk pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa. 

2.2 Deskripsi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

2.2.1   Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 

Agama Islam adalah Agama Allah yang disampikan kepada Nabi 

Muhammad,   untuk   diteruskan   kepada   seluruh   umat   manusia,   yang 

mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (aqidah) dan ketentuan-ketentuan 

ibadah dan muamalah (syariah), yang menentukan proses berpikir, merasa dan 

berbuat dan proses terbentuknya kaya hati. (Ahmadi, 2004) 

Secara umum pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Agama Islam.  

Ajaran-ajaran tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadits serta melalui proses 

ijtihad para ulama mengembangkan pendidikan Agama Islam pada tingkat yang 

rinci. Jadi, pendidikan Agama Islam adalah usaha yang diarahkan kepada 

pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang definisi Guru PAI 

(Pendidikan Agama Islam), maka penulis mengambil beberapa definisi, antara 

lain: Guru adalah suri tauladan bagi anak didiknya. Seluruh kepribadiannya adalah 

uswatun hasanah, yang nyaris tanpa cela dan nista dalam pandangan anak didik. 

Semua kebaikan yang diberikan guru kepada anak didiknya adalah karena 

kemuliaannya. Dari profil guru yang mulia itulah akan terlahir pribadi anak didik 

yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, wajar bila dikatakan bahwa guru adalah 

mitra anak didik dalam kebaikan. (Ramayulis, 2005) 
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Guru Pendidikan Agama Islam bisa dikatakan merupakan jabatan atau 

profesi yang memiliki kemampuan khusus mendidik secara prosional dalam 

proses interaksi dengan peserta didik dalam membentuk kepribadian utama 

berdasarkan ajaran Islam (Khoriyah, 2012:140). 

Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru agama biasa disebut 

dengan berbagai sebutan antara lain sebagai berikut: ustadz, muallim, murabbiy, 

mursyid, mudarris dan mu’adib. 

1) Ustadz 

Kata ustadz biasanya digunakan untuk memanggil seorang 

professor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk 

komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. 

2) Murabbiy 

Kata Murabbiy berasal dari kata dasar Rabb, Tuhan adalah 

sebagai Rabb Al-alamin dan Rab Al-nas, yakni yang menciptakan, 

mengatur dan memelihara alam seisinya termasuk manusia.  Dilihat dari 

pengertian ini maka tugas guru adalah mendidik dan menyiapkan peserta 

didik agar mampu berkreasi sekaligus mengatur dan memelihara hasil 

kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya dan 

lingkungan. 

3) Mursyid 

Kata Mursyid biasa digunakan untuk guru dalam thariqoh 

(tasawuf). Dalam hal ini mursyid (guru) berusaha menularkan 

penghayatan akhlak dan atau kepribadiannya kepada peserta didiknya, 
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baik berupa etos kerja, etos ibadah, etos belajar maupun dedikasinya 

yang serba lillahi ta’ala  

 

4) Muddaris 

Kata Muddaris berasal dari kata darasa – yadrusu - darsan wa 

durusan wa dirosatan yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, 

menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini tugas 

guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas 

kebodohan serta melatih ketrampilan, maka hal ini sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuan siswa. 

5) Mu’adib 

Kata Mu’adib berasal dari kata adab yang berarti moral, etika 

dan adab serta kemahiran bathin, sehingga guru dalam pengertian ini 

adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk 

membangun peradaban yang berkualitas dalam masa depan. (Muhaimin, 

2003) 

Dari beberapa sebutan seorang Guru diatas maka dalam hal ini guru 

merupakan perpanjangan tangan dari orang tua dalam mendidik anak, 

sekaligus orang yang paling bertanggung jawab atas perkembangan 

siswanya, karena di sekolah guru merupakan pemimpin bagi peserta 

didiknya. Berkaitan dengan masalah pemimpin, Allah telah menegaskan 

dalam surat al-An’am ayat 165  

ٌۡ فِ  َۡجيَُىُم ٖت ىُِّ ٌۡ فَۡىَق ثَۡعٖط َدَزَجَٰ ئَِف ٱۡۡلَۡزِض َوَزفََع ثَۡعَضُن
َٰٓ ٌۡ َخيََٰ ۗۡ َوهَُى ٱىَِّرٌ َجَعيَُن ٌۡ ُن بَٰٓ َءاتَىَٰ ٍَ  ٍ

  ٌُُۢ ِحُ َُّ َزثََّل َسِسَُع ٱۡىِعقَبِة َوإَِّّهُۥ ىََغفُىٞز زَّ  ٥٦١إِ
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“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan 

Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 

atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 

sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha 

Penyayang” (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita:150) 

 

Sebagaimana seorang pemimpin, guru akan mempunyai pengaruh terhadap 

siswanya, pengaruh tersebut ada yang terjadi melalui pendidikan dan pengajaran 

yang dilakukan dengan sengaja, dan ada pula yang terjadi secara tidak sengaja 

yang terkadang tidak disadari oleh guru tersebut. Oleh sebab itu, guru harus 

menyadari bahwa segala sesuatu pada dirinya akan merupakan unsur pendidikan 

bagi siswanya. 

Guru PAI dalam melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal dan 

non formal dituntut mendidik dan mengajar. Karena keduanya memiliki peranan 

penting dalam proses belajar mengajar. Guru pendidikan agama Islam harus 

berupaya mendesain pendidikan agama Islam secara efektif sebagai solusi untuk 

membebaskan peserta didik dari aspek-aspek pendidikan Barat yang tidak sejalan 

dengan nilai-nili Islam dalam era globalisasi sekarang ini. Guru pendidikan agama 

Islam dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi era 

tersebut.(Rusmaini, 2014)  Guru pendidikan agama Islam juga menjadi teladan 

bagi siswa dalam mengajarkan ajaran Islam dan guru pendidikan agama Islam 

harus membantu siswa untuk mengembangkan akhlak mulia agar lebih baik. 

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa guru agama khususnya dalam 

hal ini Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang dewasa yang bertanggung 

jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 
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perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya sesuai 

dengan ajaran Islam, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah 

atau kholifah di muka bumi ini baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai 

individu yang sanggup berdiri sendiri. 

2.2.2 Syarat, Tugas dan Tanggung jawab serta Peran Guru PAI 

1) Syarat-syarat Menjadi Guru PAI 

Syarat-syarat menjadi guru secara umum yaitu, beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan 

baik yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Takwa Kepada Allah 

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, 

tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah, 

jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-nya. Sebab ia adalah 

teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW. 

b. Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu 

bukti, bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan 

dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu 

jabatan. 

c. Sehat Jasmani 

Kesehatan jasmani kerapkali dijadikan salah satu syarat 

bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Kita kenal 
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ucapan “mens sana in corpore sano”, yang artinya dalam tubuh 

yang sehat terjandung jiwa yang sehat. 

d. Berkelakuan Baik 

Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak 

anak didik. Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak 

bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan yaitu 

membentuk akhlak yang mulia pada pribadi anak didik dan ini 

hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia 

pula. (Hawi, Kompetensi Guru, 2005) 

Dari penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa begitu sulit dan penuh tantangan kita selaku guru, tidak hanya 

mentransfer ilmunya berupa materi pengetahuan, melainkan ia harus 

bersikap sebagai orang tua kedua setelah orang tua siswa itu sendiri. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAI 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok 

arsitektur yang dapat membetuk jiwa dan watak anak didik. Guru 

mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun 

kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, 

nusa, dan bangsa. Tugas guru sebagai suatu profesimenuntutkepada 

guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih 

siswa adalah tugas guru sebagai suatu profesi. 
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Lebih lanjut Roestiyah dalam Hawi mengemukakan tugas guru 

secara global yaitu sebagai berikut:  

a. Tugas pengajar atau guru sebagai pengajar, membina 

perkembangan pengetahuan sikap dan keterampilan. Guru 

mengetahui bahwa pada akhir setiap satuan pelajaran kadang-

kadang hanya terjadi perubahan dan perkembangan pengetahuan 

saja. 

b. Tugas membimbing atau guru sebagai pembimbing, untuk 

membawa anak didik ke arah kedewasaan, tidak dapat 

membentuk anak menurut sekehendaknya. 

c. Tugas administrasi, guru bertugas pula sebagai administrasi, 

bukan berarti sebagai pegawai kantor, melainkan sebagai 

pengelola kelas atau pengelola (manajer) interaksi belajar 

mengajar. (Hawi, Kompetensi Guru, 2005) 

Berdasarkan pendapat di atas tugas guru pendidikan agama 

Islam yaitu membimbing siswa baik jasmani maupun rohani sehingga 

siswa mandiri dan berpotensi serta berkepribadian yang sesuai dengan 

ajaran Islam.  

Tanggungjawab guru pendidikan agama Islam adalah 

mencerdaskan kehidupan anak didik, karena besarnya tanggung jawab 

guru terhadap anak didiknya, setiap hari ia meluangkan waktu demi 

kepentingan anak didiknya meskipun suatu ketika anak didiknya 

berbuat kurang sopan terhadap orang lain, dengan sabar dan bijaksana 
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seorang guru memberi nasehat bagaimana cara bertingkah laku 

dengan sopan kepada orang lain. 

Menjadi tanggungjawab guru untuk memberikan sejumlah 

norma itu kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila 

dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Jadi guru 

harus bertanggungjawab atas segala sikap, tingkah laku, dan 

perbuatannya dalam rangka membina dan membentuk akhlak anak 

menjadi baik. 

3) Peran Guru PAI 

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, 

atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Guru yang 

berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan mengelolah kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada 

pada tingkat optimal.  

Sardiman A.M menyatakan bahwa, peran guru adalah sebagai 

berikut: 

a. Informator, pelaksanaan cara mengajar informatif.  

b. Organisator, pengelolah kegiatan akademik. 

c. Motivator, meningkatkan kegiatan dan mengembangkan 

kegiatan belajar siswa. 

d. Pengasuh/direktor, membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.  

e. Inisiator, pencetus ide dalam proses belajar mengajar. 
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f. Transmitter, penyebar kebijakansanaan pendidikan dan 

pengetahuan. 

g. Fasilisator, memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar. 

h. Mediator, penengah dalam kegiatan belajar mengajar. 

i. Evaluator, menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis 

maupun tingkah laku. (A.M, 2007) 

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan, peran guru sangat 

penting, karena guru bukan hanya mengajarkan tentang pelajaran akan 

tetapi peran guru juga mendidik perilaku siswa. Mengajar merupakan 

suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab besar dan cukup 

berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat tergantung pada 

pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. 

2.3 Deskripsi Pembinaan Perilaku Siswa  

2.3.1 Pengertian Pembinaan 

Pembinaan terjadi di semua lingkup kehidupan, baik lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada pembahasan ini, penulis hanya 

menyajikan pembinaan di lingkungan sekolah. Akan tetapi sesungguhnya 

pembinaan perilaku pada seseorang akan maksimal jika ketiga komponen 

diatas dapat sejalan serta mendukung sepenuhnya terhadap pembinaan 

akhlak. 

Sekolah adalah lingkungan kedua dalam pembinaan setelah 

lingkungan keluarga. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua guru, 
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khususnya guru Pendidikan Agama Islam untuk membina akhlak siswanya 

agar tujuan pendidikan Islam tercapai. Oleh karena itu dalam pembinaan 

harus mendapat petunjuk dan nasehat yang terus menerus agar dapat 

meresap dalam hati, dan dapat diterapkan dengan baik dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe dan 

akhiran-an yang berarti pembangunan, perbaikan, atau pembaharuan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah sebuah proses, cara 

membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil 

yang baik. (Nasional, 2008)Pembinaan adalah suatu proses penggunaan 

manusia, alat peralatan, uang, waktu,metode dan sistem yang didasarkan pada 

prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya 

dan hasil yang sebesar-besarnya. 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang definisi 

Pembinaan perilaku sebagai bentuk akhlak dari seseorang, maka penulis 

mengambil beberapa definisi, antara lain: Pengertian akhlak adalah suatu sifat 

yang terpatri dalam jiwa yang darinya terlahir perbuatan perbuatan dengan 

mudah tanpa memikirkan dan merenung terlebih dahulu, serta dapat diartikan 

sebagai suatu sifat jiwa dan gambaran batinnya. (Al-Ghazali, 2004)  

Secara etimologis akhlaq (bahasa Arab) adalah bentuk jamak dari 

khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar 

dari kata kholaqo yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata   khaliq 
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(pencipta), makhluq (yang   diciptakan) dan   khalq (penciptaan). Kesamaan 

akar kata tersebut mengisyaratkan bahwa dalam akhlaq tercakup pengertian 

terciptanya keterpaduan antara kehendak Khaliq (Tuhan) dengan perilaku 

makhluq (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap 

orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki 

manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak 

Khaliq. (Ilyas, 2007).  

Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa perilaku tercipta karena 

adanya keterpaduan antara kehendak Khalid dengan perilaku mahkuk itu 

sendiri, keterpaduan itu menciptakan sikap yang baik atau disebut dengan 

Akhlakul Karimah Menurut al Qur’an Akhlakul Karimah adalah tingkah laku 

makhluk yang diridhai Allah SWT, maka akhlak adalah bentuk perilaku 

makhluk dalam berhubungan baik kepada khaliknya atau kepada sesama. 

Sesungguhnya semua akhlak telah dituliskan dalam Al Qur’an dan Hadist 

baik yang terpuji maupun tercela. Semuanya telah tertulis jelas di Qur’an dan 

Hadist dan semuanya mempunyai balasan tersendiri. Tinggal manusianya 

sendiri yang menjalankan dan mempertanggung jawabkannya nanti di hari 

akhir.  

Berdasarkan   pengertian   diatas   dapat   diambil   kesimpulan bahwa  

akhlakul  karimah  terdiri  dari  dua kata  yaitu  akhlak  yang mengandung arti 

suatu kehendak yang mantab yang menciptakan perilaku atau tindakan. Dan 

al-karimah yang berati segala sesuatu yang mulia atau baik, jadi akhlakul 
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karimah adalah segala bentuk perilaku yang mulia berlandaskan pada Sang 

Maha Pencipta. 

Untuk mendapatkan perilaku yang mulia tersebut tentunya dibutuhkan 

suatu Pembinaan perilaku, yang dalam Islam tersebut terintegrasi dengan 

pelaksanaan rukun iman. Hasil analisis Muhammad al-Ghazali dalam 

Abuddin Nata terhadap rukun Islam yang lima telah menunjukkan dengan 

jelas, bahwa dalam rukun Iman yang lima itu terkandung konsep pembinaan 

perilaku/akhlak sebagai berikut: 

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan 

selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 

2. Mengerjakan shalat lima waktu. Shalat yang dikerjakan akan membawa 

pelakunya terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. 

3. Zakat mengandung didikan akhlak, yaitu agar orang yang 

melaksanakannya dapat membersikan dirinya dari sifat kikir, 

mementingkan diri sendiri, dan membersikan hartanya dari hak orang 

lain, yaitu hak fakir miskin. 

4. Mengerjakan ibadah puasa yai  tu bukan hanya sekedar menahan diri dari 

makan dan minum dalam waktu yang terbatas, tetapi lebih dari itu 

merupakan latihan menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji 

yang dilarang. 

5. Ibadah haji, dalam ibadah haji ini pun nilai pembinaan akhlaknya lebih 

besar lagi dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada 

ibadah dalam rukun Islam lainnya. (Nata, Akhlak Tasawuf, 2010) 
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Dari beberapa penjelasan diatas agar seseorang berperilaku sesuai 

dengan ajaran Islam, tentu hal tersebut tidak mudah karena Segala tindakan 

dan perbuatan manusia yang memiliki corak berbeda antara satu dengan yang 

lainnya, pada dasarnya merupakan akibat  adanya  pengaruh  dari  dalam  diri  

manusia  (insting)  dan motivasi yang disuplai dari luar dirinya seperti milieu, 

pendidikan dan aspek lainnya. Untuk itu berikut ini akan dibahas tentang 

faktor- faktor yang mempengaruhi akhlak sesorang yaitu. 

1. Insting (Naluri) 

Aneka corak refleksi sikap, tindakan dan perbuatan manusia 

dimotivasi oleh kehendak yang dimotori oleh Insting seseorang.  Insting 

merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Para Psikolog 

menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku antara lain adalah: 

a) Naluri Makan (nutrive instinct). Manusia lahir telah membawa 

suatu hasrat makan tanpa didorang oleh orang lain 

b) Naluri Berjodoh (seksul instinct). Laki-laki menginginkan wanita 

dan wanita menginginkan laki 

c) Naluri Keibuan (peternal instinct) tabiat kecintaan orang tua kepada 

anaknya dan seb aliknya kecintaan anak kepada orang tuanya. 

d) Naluri Berjuang (combativ instinct). Tabiat manusia untuk 

mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. 

e) Naluri Bertuhan. Tabiat manusia mencari dan merindukan 

penciptanya.  
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Segenap naluri insting manusia itu merupakan paket yang 

inheren dengan kehidupan manusia yang secara fitrah sudah ada dan 

tanpa perlu di pelajari terlebih dahulu. Dengan potensi naluri itu lah 

manusia dapat memperuduk aneka corak perilaku sesuai pula dengan 

corak instingnya.  

2. Adat (Kebiasaan) 

Adat atau kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan 

seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang 

sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, 

olahraga dan sebagainya. 

Perbuatan yang telah menjadi adat/kebiasaan tidak cukup hanya 

di ulang-ulang saja, tetapi harus disertai kesukan dan kecendrungan hati 

terhadapnya. Jadi, terbentuknya kebiasaan itu, adalah karena adanya 

kecendrungan hati yang di iringi perbuatan. 

3. Wirotsah (Keturunan) 

Istilah wirotsah berhubungan dengan faktor keturunan. Dalam 

hal ini secara langsung atau tidak langsung, sangat mempengaruhi 

bentukan sikap dan tingkah laku seseorang. sifat-sifat asasi anak 

merupakan pantulan sifat -sifat asasi orang tuanya.  

4. Milieu (lingkungan) 

Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam 

terbentuknya corak sikap dan tingkah laku seseeorang adalah faktor 

milieu (lingkung) dimana seseorang berada. Milieu artinya suatu yang 
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melingkupi tubuh yang hidup meliputi tanah dan udara sedangkan 

lingkungan manusia, ialah apa yang mengelilinginya, seperti negeri, 

lautan, udara, dan masyarakat. milieu ada 2 macam: 

a. Lingkungan Alam 

Alam   yang   melingkupi   manusia   merupakan faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Lingkungan 

alam mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa 

oleh seseorang. 

b. Lingkungan sosial 

Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya. 

Itulah sebabnya manusia harus bergaul.  Oleh karena itu, dalam 

pergaulan akan saling   mempengaruhi   dalam   fikiran, sifat, dan 

tingkah laku. (Zahruddin, 2004) 

Senada dengan penjelasan diatas Menurut (Nata, Akhlak 

Tasawuf, 2002) Dalam pembinaan akhlak juga terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses pembinaanya. Berikut ini beberapa faktor 

yang mempengaruhi pembinaan akhlak, diantaranya adalah:  

1. Menurut aliran natifisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan 

yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-

lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau 

kecenderungan kepada yang baik maka dengan sendirinya orang 
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tersebut menjadi baik. maka dapat dikatakan aliran ini tampak 

kurang menghargai peranan pembinaan dan pendidikan. 

2. Menurut aliran empirisme faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu 

lingkungan sosial, termasuk pembinaaan dan pendidikan yang 

diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada 

anak itu baik, maka baiklah anak itu, demikian jika sebaliknya. 

Aliran ini tampak begitu lebih percaya kepada peranan yang 

dilakukan oleh dunia pendidikan dan pengajaran. 

3. Menurut aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan 

faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara 

khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan 

kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia 

dibina secara intentif memalui berbagai metode.  Aliran ini tampak 

sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahamai berdasarkan 

ayat dibawah ini.  

 ٍۡ َُ َش ى َُ ٌۡ ََل تَۡعيَ تُِن هََٰ ٍَّ ُِ أُ ُِۢ ثُطُى ٍِّ ُ أَۡخَسَجُنٌ  َع َوٱَّللَّ َۡ ٌُ ٱىسَّ ا َوَجَعَو ىَُن  ٔ  ٔ

بأَصََٰر 
َ َُ  َوٱۡۡلَۡف َوٱۡلأ ٌۡ تَۡشُنُسو َدحَ ىََعيَُّن ِٔ  ٔ٨٧ 

 
Artinya : 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (QS. 

An Nahl:78) 
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Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manusia memiliki 

potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati 

sanubari. Potensi tersebut harus disukuri dengan cara mengisinya 

dengan ajaran dan pendidikan. Hal ini sesuai pula dengan yang 

dilakukan Lukmanul Hakim kepada anaknya seperti yang tersurat 

dalam (QS. Luqman:13-14) 

 ٌٞ ٌٌ َعِظُ ۡسَك ىَظُۡي َُّ ٱىشِّ ِِۖ إِ ٍَّ ََل تُۡشِسۡك ثِٱَّللَّ جَُْ ُِ ِلِۡثِْهِۦ َوهَُى ََِعظُهُۥ َََٰ َََٰ  ٥١َوإِۡذ قَبَه ىُۡق

 ِٖ ًَٰ َوۡه هُۥ َوۡهًْب َعيَ ٍُّ
يَۡتهُ أُ ََ ِه َح َۡ ىَِد َِ ثَِىَٰ َّسَٰ َْب ٱۡۡلِ ُۡ ُِ َوَوصَّ ِِ أَ ُۡ ٍَ يُهُۥ فٍِ َعب َوفَِصَٰ

ِصُُس   ََ ٍَّ ٱۡى َل إِىَ َۡ ىَِد  ٥١ٱۡشُنۡس ىٍِ َوىَِىَٰ
 

Artinya: 

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan kami 

perintahkan kepada  manusia  (berbuat  baik)  kepada  dua  

orang  ibu-  bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan   kepada   dua   

orang   ibu   bapakmu,   Hanya   kepada-Kulah kembalimu”. (QS. 

Luqman:13-14) 

Ayat tersebut selain menggambarkan tentang pelaksanaan 

pendidikan yang dilakukan Luqmanul Hakim, juga berisi materi 

pelajaran,  dan  yang  paling  utama  di  antaranya  adalah  

pendidikan tauhid atau keimanan, karena keimananlah yang 

menjadi salah satu dasar  yang  kokoh  bagi  pembentukan  

akhlak.   

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak 

pada  anak  ada  dua  hal  yaitu faktor  internal,    faktor  yang berasal  

dari  dalam  diri seseorang seperti bawaan, bakat dan minat. Selanjutnya 
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faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang 

seperti lingkungan sekitar tempat tinggal dan pergaulan. 

Oleh karena itu, salah satu dari faktor tersebut tentunya akan 

dialami oleh siswa hingga mempengaruhi proses belajar dan pembinaan 

perilaku siswa di sekolah. Dengan demikian, faktor-faktor diatas, dapat 

menjadi penunjang tercapainya tujuan pembelajaran, tetapi sebaliknya 

dapat menjadi penghambat apabila salah satu dari faktor tersebut 

dihadapi dalam proses pembelajaran dikelas oleh guru. 

Dalam membina perilaku siswa, hal pertama yang harus 

dilaksanakan oleh guru adalah memberikan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai apa yang akan diajarkan dan disampaikan. 

Kemudian guru memilih cara atau metode yang tepat sehingga proses 

pembinaan berjalan efektif dan efisien.  Strategi yang dapat dilakukan 

oleh guru dalam membina perilaku siswa dapat dilakukan dengan 

berbagai macam strategi, di antaranya dengan memberikan contoh yang 

baik (keteladanan), membiasakan akhlak yang baik, memberikan 

nasehat dan lain sebagainnya. 

2.3.2 Dasar dan Tujuan Pembinaan perilaku 

Islam memberikan petunjuk dan mengarahkan umat manusia untuk 

selalu berbuat baik dan berjalan di jalan yang benar. Islam tidak akan 

membiarkan kehidupan manusia penuh kontradiksi (pertentangan), oleh 

karena itu pembinaan akhlak perlu dilakukan dengan dasar dan tujuan tetentu. 

a. Dasar pembinaan akhlak 
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Dasar dan tujuan pembinaan akhlak terikat erat dan hampir sama 

dengan dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar ideal pendidikan   Islam  

menurut  Syafaat,  dkk  (2008:17-29)  adalah identik  dengan  ajaran  Islam  

itu  sendiri,  yaitu  berasal  dari  Al- Qur’an dan Hadis. Kemudian dasar tadi 

dikembangkan lebih lanjut dalam pemikiran para ulama. Berikut adalah 

penjelasan tentang dasar-dasar tersebut: 

1)   Al Qur’an 

Al Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia, bagi yang 

membacanya merupakan suatu ibadah dan mendapat pahala. Seperti 

difirmankan dalam surat An-Nahl 89: 

َُٰٓؤََلَِٰٓءِۚ   َوَّ  ًَٰ هََٰ ِۖ َوِجۡئَْب ثَِل َشِهًُدا َعيَ ٌۡ ِۡ أَّفُِسِه ٍِّ ِهٌ  ُۡ ٖخ َشِهًُدا َعيَ ٍَّ ًَ َّۡجَعُث فٍِ ُموِّ أُ َل َوََۡى ُۡ ۡىَْب َعيَ زَّ

ب ىُِّنوِّ شَ   ْ َت تِۡجََُٰ َِ  ٱۡىِنتََٰ ُ َِ ۡسيِ َُ خ  َوثُۡشَسيَٰ ىِۡي ََ ي َوَزۡح ٖء َوهُد  ٍۡ٧٨ 

Artinya:  

“(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 orang-orang yang berserah diri”.(QS. An-Nahl: 89) 

Al- Qur’an merupakan firman allah yang tidak ada keraguadi 

dalamnya, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 

Selain itu, Al Qur’an juga sebagai penawar atau obat berbagai penyakit, 

dan Al Qur’an sebagai petunjuk arah ketika seorang hamba berada dalam 

kesesatan. 

2)  Sunnah 
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Dasar yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW atau hadis 

yaitu perkataan, perbuatan, serta pengakuan Rasulullah. Sunnah berisi 

petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, 

untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertaqwa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al Ahzab:21. 



ٌۡ فٍِ َزُسىِه ٱ َُ ىَُن َ ىَّقَۡد َمب ًَ ٱۡۡلَِٰٓخَس َوَذَمَس ٱَّللَّ َ َوٱۡىَُۡى َُ ََۡسُجىْا ٱَّللَّ ََِ َمب ِ أُۡسَىحٌ َحَسَْٞخ ىِّ َّللَّ

ا    ١٥َمثُِس 
 

Artinya:  

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.( QS. Al 

Ahzab: 21) 

 

b. Tujuan pembinaan akhlak 

Menurut Mahmud (2004:160) pembinaan akhlak mempunyai tujuan 

diantaranya yaitu: 

1) Mempersiapkan manusia yang beriman yang selalu beramal shaleh. 

Tidak ada sesuatu pun  yang menyamai  amal sholeh dalam 

mencerminkan akhlak mulia ini. Tidak ada pula yang menyamai 

akhlak mulia dalam mencerminkan keimanan seseorang kepada 

Allah. 

2) Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang menjalani 

kehidupanya sesuai dengan ajaran Islam, melaksanakan apa yang di 

perintahkan agama dan meninggalkan apa yang diharamkan. 
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3) Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang bisa berinteraksi 

secara baik dengan sesama, baik dengan non-muslim maupun 

muslim. Maupun bergaul dengan orang-orang ada disekelilingnya 

dengan mencari ridho Allah yaitu mengikuti ajaran-Nya dan 

petunjuk-petunjuk Nabi-Nya. 

4) Mempersiapkan insan beriman dan soleh, yang mau merasa bangga 

dengan persaudaraanya sesama muslim dan selalu memberikan hak-

hak persaudaraan tersebut, mencintai dan memberi hanya arena 

Allah, dan sedikitpun tidak kecut oleh celaan orang khasad selama 

dia berada di jalan yang benar. 

5) Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang merasa bahwa dia 

bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari berbagai daerah, 

suku, dan bahasa. Atau insan yang siap melaksanakan kewajiban  

yang  harus  ia  penuhi  demi  seluruh  umat  Islam selama dia 

mampu. 

6) Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang merasa bangga 

terhadap loyalitasnya kepada agama Islam, dan berusaha sekuat 

tenaga demi tegaknya panji-panji Islam dimuka bumi. Atau insan 

yang rela mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan jiwanya demi 

tegaknya syariat Islam. 

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan 

akhlak adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman yang senantiasa 

berjalan diatas kebenaran.  Masyarakat yang   konsisten   dengan   nilai-nilai   
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keadilan   dan   kebaikan. Disamping itu juga untuk menciptakan masyarakat yang 

berwawasan demi tercapainya kehidupan manusia yang berlandaskan pada nilai-

nilai sosial. 

2.3.3 Bentuk-Bentuk Pembinaan Perilaku Siswa 

Pembinaan merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini 

dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utama 

adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.Abuddin Nata, mengatakan 

bahwa: 

Pembinaan akhlak, khususnya akhlak lahiriah dapat pula dilakukan 

dengan cara paksaan yang lama-kelamaan tidak lagi terpaksa. 

Seseorang yang ingin menulis dan mengatakan kata-kata yang bagus 

misalnya, pada mulanya ia harus memaksakan tangan dan mulutnya 

menuliskan atau mengatakan kata-kata dan huruf yang bagus. Apabila 

pembinaan ini sudah berlangsung lama, maka paksaan tersebut sudah 

tidak terasa lagi sebagai paksaan. (Nata, Akhlak Tasawuf, 2010) 

Selanjutnya Pembinaan akhlak menurut Abuddin Nata dapat 

dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu: 

a. Pembinaan   akhlak   dapat   dibentuk   melalui   pembiasaan   yang 

dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinyu. Bekenaan dengan 

ini imam Al Ghazali mengatakan bahwa kepribadian manusia itu pada 

dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui 

pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia akan 

menjadi jahat. Maka akhlak harus diajarakan dengan cara melatih jiwa 

kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia. 

b. Dalam   tahap   tertentu   pembinaan   akhlak,   khususnya   akhlak 

lahiriyah  dapat  pula dilakukan  dengan  cara paksaan  yang  lama 

kelamaan terasa tidak lagi dipaksa. Misanya seorang yang ingin menulis 
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dan mengatakan kata-ata yang bagus mulanya ia harus memaksakan 

tangan dan mulutnya menuliskan atau mengatakan kata-kata dan huruf 

yang bagus.  Apabila pembiasaan ini sudah berlangsung lama, maka 

paksaan tersebut sudah tidak terasa lagi sebagai paksaan. 

c. Pembinaan akhlak melalui keteladanan. Akhlak yang baik tidak hanya   

dapat   dibentuk   hanya   dengan   pelajaran,  interusi   dan larangan, 

sebab tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu tidak cukup dengan 

hanya seorang guru mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. 

Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang panjang dan 

harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan tidak akan sukses jika 

tidak disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata. 

d. Pembinaan   akhlak   dapat   ditempuh   dengan   menganggap   diri 

sebagai yang banyak kekurangan dari pada kelebihanya. Dalam 

hubungan ini Ibnu Sina mengatakan jika seseorang menghendaki dirinya 

berakhlak utama hendaknya ia lebih dahulu mengetahui kekurangan  dan  

cacat  yang  ada  dalam  dirinya,  dan  membatasi sejauh mungkin untuk 

tidak berbuat kesalahan. Namun ini bukan berarti menganggap dirinya 

orang yang paling bodoh, paling miskin, dan sebagainya dihadapan orang 

lain, dengan tujuan justru merendahkan orang lain.  Hal yang demikian 

dianggap tercela dalam Islam. 

e. Pembinaan akhlak secara efektif dapat pula dilakukan dengan 

memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Menurut hasil 

peelitian para psikolog bahwa kejiwaan manusia berada menurut 
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perbedaan tingkat usia. Pada usia kanak-kanak misalnya lebih menyukai 

pada hal-hal yang bersifat rekreatif dan bermain. (Nata, Akhlak Tasawuf, 

2002) 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulakan bahwa pembentukan 

akhlak harus dibiasakan sejak kecil.  Meskipun ada beberapa tahap yang 

memerlukan pemaksaan. Selain itu perlu adanya ketadanan dari lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah. Dan tentunya ada ruang lingkup tujuan 

yang diharapkan diantaranya, Menurut Abbuddin Nata ruang lingkup akhlak 

Islami seperti: 

a) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada tuhan 

sebagai khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia 

perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena allah yang telah 

menciptakan manusia. Kedua, karena Allah yang telah memberikan 

perlengkapan panca indera. Ketiga, karena Allah yang telah 

menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi 

kelangsungan hidup manusia. Keempat, Allah yang memuliakan 

manusia dengan diberikanya kemampuan menguasai daratan dan 

lautan. 

b) Akhlak terhadap sesama manusia 

Al Quran telah merinci bebrapa perlakuan yang berkaitan terhadap 

sesama manusia. petujuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk 
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larangan melakukan hal-hal negatif seperti, membunuh, menyakiti 

badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga 

sampai pada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di 

belakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil 

memberikan materi kepada yang disakiti hatinya itu. 

c) Akhlak terhadap lingkungan 

Yang dimaksud  dengan  lingkungan  adalah  segala  sesuatu yang  ada  

disekitar  manusia,  baik  binatang,  tumbuh-tumbuhan, maupun benda-

benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang diajarakan Al-Quran 

terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai kholifah. 

Kekholifahan menurut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekholifahan mengandung arti 

pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk 

mencapai tujuan penciptaanya. (Nata, Akhlak Tasawuf, 2002) 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

periaku Islami adalah bagaimana seorang menjadi makhluk yang mulia 

dihadapan Allah, serta memiliki sifat saling menghargai sesama manusia. dan 

mencintai lingkungannya dan hal itu pula salah satu tujuan yang ingin 

diharapkan  

2.4 Deskripsi Pendidikan Islam berbasis Multikultural 

2.4.1   Pengertian Pendidikan Multikultural 

Akar kata yang digunakan untuk memahami multikultural adalah kata 

“kultur”. Banyak ilmuwan dunia mendefinisikan kultur, salahsatunya, 
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Elizabeth B. Taylor dan L.H. Morgan, yang dikutip oleh Ngainun Naim dan 

Achmad Sauqi, mengartikan “kultur” sebagai sebuah budayayang universal 

bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh 

anggota masyarakat. (Sauqi, 2006). 

Bhiku menyatakan bahwa: 

“Multikultural bukan cara pandang yang menyamakan kebenaran-

kebenaran lokal, melainkan justru mencoba membantu pihak- pihak yang 

saling berbeda untuk membangun sikap saling menghormati satu sama 

lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan yang ada agar 

tercipta perdamaian dan, dengan demikian, kesejahteraan dapat dinikmati 

oleh seluruh umat manusia”. (Bhiku Parekh, 2008) 

 

Pendidikan multikultural masih diartikan sangat ragam, dan belum ada 

kesepakatan, apakah pendidikan multikultural tersebut berkonotasi 

pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk 

sikap agar menghargai keragaman budaya. 

Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa 

diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan 

terkadang  juga  diartikan  sebagai  pendidikan  yang  menawarkan  ragam 

model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga 

diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai 

keragaman budaya masyarakat. (Sunarto, 2004).  

Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri, sebagaimana 

dijelaskan oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan 

penghargaan   terhadap   keragaman   etnik   dan   budaya   masyarakat. 

Sementara Conny R.  Semiawan memiliki perspektif tersendiri tentang 

pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya 
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masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai 

prestasi terbaik di bangsa ini. (Tilaar, 2004) 

Selanjutnya dalam hal pendidikan agama menurut Presma dalam Yaya 

Suryana dan Rusdiana, menjelaskan bahwa pendidikan agama multikultural 

adalah model pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral, seperti 

kasih sayang, cinta seseorang, tolong-menolong, toleransi, menghargai 

keberagaman, dan sikap-sikap lain yang menjunjung kemanusiaan. 

(Rusdiana, 2015) 

Pengembangan pendidikan agama berbasis multikultural dapat 

diterapkan pada beberapa aspek, yaitu orientasi muatan (kurikulum), orientasi 

siswa, dan orientasi unit pendidikan (persekolahan). Pendidikan agama 

memanfaatkan muatan-muatan khas multikultural untuk pemerkaya bahan 

ajar, konsep-konsep tentang harmoni kehidupan bersama antarumat 

beragama, saling toleransi, koeksistensi, proeksistensi, kerja sama, dan saling 

menghargai. (Suryana, 2015). 

Beberapa pendapat ahli di atas tampak hampir sama dalam 

mendefinisikan pendidikan multikultural. Kesamaan tersebut adalah bahwa 

pendidikan multikultural itu mengajarkan untuk saling menghargai setiap 

perbedaan, menanamkan sikap-sikap toleransi, sikap saling menghargai, 

memelihara saling pengertian, keterbukaan dalam keberagaman etnis, ras, 

kultural, dan agama. 



 

42 
 

Apapun definisi yang diberikan para pakar pendidikan adalah fakta 

bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak etnik, dengan keragaman budaya, 

agama, ras dan bahasa. Indonesia memiliki falsafah berbeda suku, etnik, 

bahasa, agama dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya 

bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas yang kuat,  dihargai  

oleh  bangsa  lain,  sehingga  tercapai  cita-cita  ideal  dari pendiri bangsa 

sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera.  

Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, 

agama dan budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di 

seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri 

bangsa yang tinggi dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab 

itu, mereka harus saling menghargai satu sama lain, menghilangkan sekat-

sekat agama dan budaya. Yang diupayakan melalui proses pendidikan yang 

multikulturalistik, yakni pendidikan untuk semua, dan pendidikan yang 

memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sikap toleran, respek 

terhadap perbedaan etnik, budaya, dan agama, dan memberikan hak-hak sipil 

termasuk pada kelompok minoritas. 

Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam konteks ini 

diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada 

seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, 

budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan 

yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya 
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memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di 

mata dunia internasional. 

2.4.2   Tinjauan Al-Quran Tentang Multikultural 

Suatu anugrah oleh Allah SWT Indonesia dikarunbiakan masyarakat 

yang majemuk. Sehingga multikultural datang sebagai suatu keniscayaan 

yang ada pada diri setiap masyarakat Indonesia. Tetapi ada satu yang masih 

megganjal sekarang ini, yaitu bagaimana menyikapi keberagaman yang telah 

ada. 

Ada sebagian yang menganggap bahwa perbedaan harus 

disamaratakan, sehingga tidak ada lagi perbedaan di muka bumi, tapi ada pula 

yang berpandangan bahwa keberagaman haruslah dilindungi karena ini 

adalah hak setiap manusia. Perbedaan pandangan ini juga terjadi pada 

golongan-golongan bahkan dalam suatu agama sekalipun. Indonesia  

memiliki keberagaman dalam hal agama formal yang diakui, yakni Islam, 

Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Di luar agama resmi ini 

masih terdapat pula aliran kepercayaan  dan keyakinan yang dianut oleh 

masyarakat, serta berbagai macam suku, budaya dan bahasa. (Maksum, 2011) 

Dalam pandangan ajaran Islam, pluralitas ataukemajemukan 

merupakan sebuah sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri, dalam pluralitast 

ersebut terkandung  nilai-nilai penting  untuk  membangun  keimanan. 

(Syauqi, 2010) Hal ini dibuktikan dalam Al-Quran terkandung pesan-pesan 

yang menjadi anjuran yang  berisi  tentang  toleransi keberagaman, yang 

tertata rapi dalam Al-qur’an terdapat pada ayat QS. Al – Hujurat/49:13: 
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َنَُٰلم ّنِن َذَكٖر  َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَقأ يُّ
َ
أ ْْۚ إِنَّ َيَٰٓ نََثَٰ وََجَعلأَنَُٰلمأ ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِِلََعاَرفُٓوا

ُ
َوأ

َ َعلِيٌم َخبرِيٞ   ْۚ إِنَّ ٱَّللَّ َُٰلمأ تأَقى
َ
ِ أ َرَنُلمأ ِعنَد ٱَّللَّ كأ

َ
 ١٣أ

Artinya: 

 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

(Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita:517) 

 

Tafsir dari QS. Al-Hujurat ayat 13dari kitab Showatut Tafasir 

dijelaskan: “Sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari asal yang satu, dan 

menjadikan yang kamu dari ayah dan ibu, setiap kamu dari nabi Adam, dan 

nabi Adam terbuat dari tanah. Kami menjadikan kamu bersuku-suku dan 

berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal dan saling berkasih sayang 

bukan saling bermusuhan. Supaya diketahui nasabnya misalnya dari antar 

suku.” (Ahofuni, 2008). 

Oleh karena itu, untuk terciptanya rasa saling mengenal dan berkasih 

saying bukan bermusuhan maka perlu adanya interaksi sosial, untuk itu 

interaksi sosial sangat penting dan harus ditanamkan sejak dini, lembaga 

pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda 

diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian 

terutama dalam membangun interaksi sosial siswa. Agar siswa mampu 

membentuk sikap yang baik, cara berfikir serta persepsi kreatif dan positif 

guna membentuk rasa kebersamaan, keterbukaan, dapat bekerjasama dalam 
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kelompok, mempunyai kepedulian terhadap orang lain serta mempunyai 

empati yang tinggi. 

2.4.3 Dasar Pembinaan Perilaku Berbasis Multikultural 

Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultur, maka 

untuk membentuk Negara Indonesia yang kokoh perlu mengembangkan jenis 

pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultural. Jenis pendidikan 

yang cocok untuk bangsa yang multikultur tersebut adalah pendidikan 

multikultural. Yang bisa dilakukan di lingkungan pendidikan formal atau 

sekolah dalam bentuk pembinaan. Pendidikan multikultural paling tidak 

menyangkut tiga hal, yaitu: ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman 

budaya, gerakan pembaharuan pendidikan, dan proses. (Farida Hanum, 

2009). 

Berikut ini akan diuraikan dasar yang membentuk perlunya 

pembinaan perilaku berbasis multicultural yaitu: 

a. Kesadaran Nilai Pentingnya Keragaman Budaya 

Perlu pembinaan untuk peningkatan kesadaran bahwa semua siswa 

memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, 

etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri 

masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa 

semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya 

memiliki kesempatan yang samauntuk belajar di sekolah. Perbedaan 

yang ada harus diterima dan bukan untuk membedakan. Artinya 

perbedaan itu perlu kita terima dan perlu sikap toleransi agar bisa hidup 
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berdampingan secara damai tanpa melihat unsure yang berbeda itu untuk 

membeda-bedakan. 

b. Gerakan Pembaharuan Pendidikan 

Dalam Pendidikan Multikultural sebagian siswa karena karakteristik 

tersebut di atas, ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik 

untuk belajar di sekolah favorit tertentu sedangkan siswa dengan 

karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu. 

Beberapa karakteristik dari sekolah secara sistematis menolak kelompok 

siswa untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, yang 

dibungkus dalam bentuk aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh 

segolongan tertentu dan tidak bisa dipenuhi oleh golongan yang lain. 

Pendidikan multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program, 

dan praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon 

tuntutan, kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok. 

c. Proses Pendidikan 

Pembinaan dengan berbasisi Multikultural juga merupakan proses 

pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terealisasikan secara 

penuh. Pembinaan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses yang 

terus-menerus (an ongonging process), dan bukan sebagai sesuatu yang 

langsung bisa tercapai. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki 

sikap dan prestasi secara utuh bukan sekedar meningkatkan skor. 
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Sekalipun banyak perbedaan konsep multikultural, ada sejumlah ide 

yang dimiliki bersama dari semua pemikiran dan merupakan dasar bagi 

pemahaman pendidikan multikultural yaitu: 

1. Kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi 

sepenuhnya, 

2. Penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar 

budaya, 

3. Penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi setiap siswa secara 

efektif, tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan 

dirinya, 

4. Partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam 

segalabentuknya. Pertama-pertama dengan menghilangkan penindasan 

di  sekolahnya sendiri, kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan 

aktif secara sosial dan kritis, 

5. Pendidikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi 

dan pengalaman siswa, 

6. Pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif 

dalam mengkaji kembali semua praktek pendidikan, termaksud teori 

belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi sekolah dan 

bimbingan, materi pendidikan dan buku teks, dan lain-lain. (Ma’ruf 

Media Corp, 2013).  
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2.4.4 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Multikultural 

Menurut Hanum fungsi pendidikan multikultural sebagai berikut: 

a. Memberi konsep diri yang jelas. 

b. Membantu memahami pengalaman etnis dan budaya ditinjau dari 

sejarahnya 

c. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu 

memang adapada setiap masyarakat 

d. Membantu mengembangkan pembuatan keputusan (decision 

making), partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan 

(citizenship skills) 

e. Mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. (Rahmadonna, 

2009) 

Senada dengan pendapat diatas D.J Skeel menjelaskan Tujuan 

pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang 

keberadaan siswa yang beranekan ragam; 

b. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif 

terhadap perbedaan cultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; 

c. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam 

mengambil keputusan dan keterampilann sosialnya; 

d. Untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan 

lintas budaya dan member gambaran positif kepada mereka 

mengenai perbedaan kelompok. (D.J. Skeel, 1995) 
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Dari Fungsi dan tujuan pendidikan multicultural tersebut diharapkan 

siswa dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dapat menghargai 

keragaman budaya di sekitarnya. Hal tersebut yang sangat relevan dengan 

tujuan pendidikan Islam. 

2.4.5 Relevansi pendidikan Multikultural dengan Tujuan Pendidikan 

Islam. 

Tujuan pendidikan islam sangat menaruh perhatian terhadap segala 

apa yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam setiap waktu dan kondisi, 

baik dalam hal pengetahuan hingga perilaku siswa setiap hari yang terjadi 

didalam lingkungannya. Menurut Rustam Ibrahim, pendidikan multikultural 

sesuai dengan tujuan Pendidikan Islam yaitu: 

“Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa 

dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran akan tetapi 

membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai 

yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan 

baik”. (Athiyyah al-Abrasyi dalam jurnal Rustam Ibrahim, 2013) 

Dari tujuan pendidikan Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan islam bukan saja mengajarkan siswa dengan materi 

pengetahuan tetapi diharapkan dapat menjadi manusia yang berperilaku atau 

berakhlak mulia, dengan perilaku yang mulia tersebut dapat dilihat bukan saja 

bagaimana ibadah seseorang kepada sang pencipta melainkan sikap dan 

perilakunya kepada sesama manusia yang hidup di masyarakat yang penuh 

dengan kemajemukan.  

Untuk mencapai tujuan pendidikan islam tersebut salah satu cara yang 

digunakan yaitu dengan adanya pembinaan yang dilakukan disetiap sekolah. 

Pembinaan dengan berbasis multikultural merupakan strategi pendidikan 
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yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para 

peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap 

multicultural. Strategi ini sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi 

sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama 

atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi 

dalam arti yang luas (Liliweri, 2005). 

Pembinaan perilaku yang berbasis multikultural sangat relevan 

dilaksanakan dalam mendukung proses demokratisasi, dimana terdapat 

beberapa tujuan mengenai hal tersebut diantaranya:  pengakuan hak asasi 

manusia, tidak adanya diskriminasi dan diupayakan keadilan sosial. Selain 

itu, dengan pembinaan ini dimungkinkan seseorang dapat hidup dengan baik 

dan saling toleran di lingkungan kebudayaan yang berbeda  dengan yang 

dimilikinya hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan islam 

(http://www.education.-indonesia.net) 

2.5 Kajian Relevan 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan fokus 

penelitianyangdilakukanolehpeneliti diantaranya: 

1. Muhammad Ihwan Harahap melakukan penelitian padatahun 2012, 

dengan judul “Peran Guru Pai Dalam Menerapkan Pendidikan 

Multikultural Di Smk Karya Bunda Medan Estate” Pada penelitian 

tersebut membahas mengenai bagaimana Peran seorang guru Guru PAI 

dalam menanamkan nilai-nilai multikultural yang ada disekolah.Hasil 

penelitiantersebut,dapat disimpulkan bahwa Peran seorang Guru 

http://www.education.-indonesia.net/
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PAIterhadap siswa dalam menerapkan pendidikan multikultural 

dilakukan dengan berbagai macam kegiatan sekolah yang ditunjang oleh 

beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. 

2. Hakiemah dengan Tesisnya Melakukan penelitian pada tahun 2007, 

dengan judul “ Nilai-Nilai dan konsep pendidikan multikultural dalam 

pendidikan islam” Pada penelitian tersebut mengkaji tentang konsep dan 

nilai-nilai pendidikan multikultural yang terdapat dalam ajaran islam. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapatdisimpulkan bahwakonsep 

pendidikan multikultural dalam pendidikan islam itu dilihat dari aspek 

tujuan, materi pendidikan, metode, dan pendekatan pembelajaran yang 

bernuansa multikultural, yang pada intinya menekankan pada pendidikan 

islam yang memberikan ruang yang kondusif untuk mengembangkan 

nilai-nilai yang menghargai keragaman. 

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas ada aspek-aspek 

tertentu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitianini. Adapun 

persamaannya yaitu,   pada penelitian   pertama meneliti tentang bagaimana upaya 

seorang seorang Guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai multikultural kepada 

siswa begitupun dengan penelitian yang akan dilakukan.perbedaannya yaitu pada 

penelitian pertamamembahas tentang peran Guru PAIuntuk menerapakan 

pendidikan multikultural sedangkanpenelitian yangdilakukanpada penelitian ini 

membahas tentang Strategi guru PAI dalam melakukan pembinaan perilaku yang 

berbasis multikultural. Pada penelitian kedua lebih mengkaji tentang konsep dan 

nilai-nilai pendidikan multikultural yang terdapat dalam ajaran islam sedangkan 
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penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menekankan pada pembinaan 

perilaku siswa berbasis multikultural yang tentu didalamnya ada nilai-nilai 

pendidikan multikultural. Dengan demikian penelitian ini dapat diposisikan 

sebagai karya yang melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya baik 

dari aspek lokasinya, sumber informasinya maupun pendekatan multikulturalnya.  

 


