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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1 Guru  

2.1.1 Pengertian Guru 

Sebelum mengemukakan lebih jauh tentang guru atau pendidik, perlu di 

ketahui bahwa guru merupakan komponen yang sangat penting dalam pendidikan. 

Dalam lembaga pendidikan tugas guru bukan hanya semata-mata mengajar, tetapi 

guru juga sebagai tenaga yang siap untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang 

berhubungan dengan kebutuhan peserta didik (Zakiyah Daradjat, 2008, hlm. 262). 

Jabatan guru sebagai pendidik bukan merupakan kodratyang telah di 

tetapkan oleh Allah SWT. Melainkan penetapan
 
jabatan ini, di tunjuk oleh 

masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana, untuk mengembangkan 

pendidikan, dan diberi hak serta wewenang untuk mendidik. Untuk lebih jelas 

pemahaman tentang guru sehingga tidak menimbulkan verbalisme, maka di 

kemukakan pengertian guru dari berbagai sudut pandang para ahli. 

Dalam Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen pada bab 1 pasal 1 di katakan:  

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. (Republik Indonesia, 2009 Undang-

Undang R. I. Nomor. 14 Tahun 2008, tentang Guru dan Dosen, hlm. 184). 

 

Enco Mulyasa dalam UNESCO mengungkapkan bahwa guru adalah agen 

perubahan yang mampu mendorong terhadap pemahaman dan toleransi, dan tidak 
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hanya sekedar mencerdaskan peserta didik, tetapi mampu mengembangkan 

kepribadian yang utuh, berakhlak dan berkarakter (Enco Mulyasa, , hlm. 184). 

Dari pengertian diatas dapat dimaknai bahwa guru adalah pendidik yang 

selalu memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik, bukan saja ilmu 

pengetahuan yang diberikan tetapi keterampilan dan nilai-nilai moral pun selalu 

diberikan oleh guru. 

Enco Mulyasa mengemukakan bahwa guru adalah pendidikan yang 

menjadi tokoh, panutan dan identifikasi para peserta didik dilingkungannya, guru 

itu harus memiliki kualitas yang mencakup berbagai aspek, seperti berwibawa, 

mandiri, disiplin (Enco Mulyasa, 2010, hlm. 37).   

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa guru tenaga profesional 

yang mampu menempatkan diri sebagai (mediun) perantara untuk memberikan 

pemahaman terhadap peserta didik melalui bimbingan, pengajaran atau latihan. 

Sebagai mediun guru harus menguasai hal-hal yang sangat fundamental dalam 

pembelajaran berupa materi, metode dan mampu memahami perilaku peserta 

didik secara individual karena ini merupakan bagian dari aspek yang dapat 

menyukseskan guru dalam pembelajaran.  

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

2.2.1 Tugas Guru 

Guru adalah figur seorang pemimpin yang perlu di teladani, juga sebagai 

arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik, sehingga menjadi 

seorang yang berguna bagi masa dan bangsa. Oemar Hamalik dalam E. Curtis 

mengatakan bahwa guru betugas sebagai perancang. Sebagai model, sebagai 
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peramal, sebagai pemimpin dan sebagai penunjuk jalan (Oemar Hamalik, 2010 

Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, hlm. 45). 

Tugas guru tidak hanya sebagai profesi tetapi sebagai juga tugas 

kemanusiaan dan kemasyarakatan. Jabatan guru sebagai profesi menuntut kepada 

guru untuk mengembangkan profesionalisme diri sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan da teknologi, mendidik, melatih, membimbing merupakan tugas 

profesionalisme seorang guru. 

Guru harus menempatkan diri sebagai orang tua ke dua, dengan 

mengembangkan tugas yang di percaya orang tua kandung peserta didik kepada 

guru dalam waktu tertentu, pemahaman terhadap watak peserta didik sangat 

penting agar karakter peserta didik mudah untuk diarahkan. 

Peranan seorang guru bukan hanya lingkungan sekolah semata melainkan 

juga memiliki peranan penting di masyarakat, guru juga berusha untuk mendidik 

masyarakat agar menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral pancasila, bila di 

pahami, tuga guru tidak hanya sebatas dinding sekolah bahkan lebih dari itu 

sebagai jembatan untuk menghubungkan antara sekolah dan masyarakat. Bila di 

rinci lebih dalam tugas guru bukan hanya sebatas yang di gambarkan. Syaiful 

Bahri Jamarah dalam Rostiyah N.K. mengemukakan bahwa tugas guru adalah: 

a. Menyerahkan kebudayaan; Guru menstranfer sejumlah pengetahuan 

kepada peserta didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-

pengalaman.  

b. Membentuk kepribadian; Guru membangun kehidupan peserta didik 

yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar Negara kita pancasila. 
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c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik; Guru menyiapkan 

peserta didik dengan berbagai keterampilan, kemampuan, kesadaran 

sehingga kelak menjadi warga Negara yang baik. 

d. Guru adalah sebagi pembimbing; Gur membawa peserta didik ke arah 

kedewasaan, pendidik itu bukan maha kuasa, tidak dapat membentuk 

anak menurut sekehendaknya, tetapi di lakukan melalui usaha-usaha 

dalam pendidikan.  

e. Guru sebagi penghubung antara sekolah dan masyarakat; Peserta didik 

adalah bagian dari masyarakat, mereka akan kembali hidup dalam 

masyarakat, dengan demikian guru harus melatih peserta didik di 

sekolah, bagaimana cara kehidupan bermasyarakat.  

f. Sebagai penegak disiplin; Guru menjadi contoh dalam segala hal, tata 

tertib dapat berjalanan bila guru dapat menjalani lebh dahulu, sehingga 

peserta didik akan mengakuinya karena guru adalah di gugu dan tiru. 

g. Guru sebagi admintrator dan manajer; Selain dari tugas mendidk guru 

harus mampu mengerjakan urusan tata usha seperti membuat buku kas, 

rapor, daftar induk dan daftar gaji, serta dapat menkordinasikan 

pekerjaan sekolah secara demokratis, agar muncul kehidupan sekolah 

yang penuh kekeluargaan.  

h. Pekerjaan guru sebagi suatu profesi; pekerjaan guru tidak dapat di 

berikan kepada orang yang tidak seprofesi karena pekerjaan ini 

membutuhkan keahlian tersendiri dan tidak bisa di lakukan secara 

paksa melainkan panggilan jiwa. 
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i. Guru sebagai perencana kurikulum; Dalam pembelajaran guru yang 

lebih guru yang lebih mengetahui tentang perilaku peserta didik, dalam 

menyusun kurikulum harus harus di sesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik. 

j. Guru sebagai pemimpin; Guru mempunyai kesempatan dan tanggung 

jawab untuk membimbing peserta didik, dalam mengambil kebijakan 

harus mengarah pada pemecahan masalah bukan membunuh masalah. 
 

(Syaiful Bhari Jamarah, op.cit, hlm. 38).  

Dari poin-poin di atas, guru memiliki tanggung jawab yang berat, tugas ini 

harus diikutkan dengan kesungguhan, pekerjaan guru bukan hanya untuk 

mengembangkan pengetahuan peserta didik, tetapi sikap dan perilaku peserta 

didik ikut menjadi tanggung jawab guru. 

Ahmad Tafsir yang mengutip A. g Soejono mengemukakan bahwa tugas 

guru dalam islam adalah sebagai berikut;  

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada peserta didik; Guru 

harus mengetahu perilaku peserta didik, dengan mengetahui perilaku 

peserta didik, memudahkan guru untuk mendidiknya, namun untuk 

mendapatkan perilaku peserta didik harus di lakukan proses, berupa 

observasi dan wawancara serta angket atau melalui pergaulan. 

2. Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan yang 

baik bagi peserta didik  dan berupaya preventif (pencegahan) agar 

perilaku buruk pada peserta didik tidak berkembang. 
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3. Mmeperlihatkan kepada peserta didik berbagai bidang ke ahlian; Guru 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan kepada 

peserta didik agar mereka bisa memilih sesuai dengan bakat yang di 

miliknya. 

4. Melakukan evaluasi; Guru melakukan penilaian melalui evaluasi agar 

mengetahi prestasi peserta didik meningkat atau sebaliknya. 

5. Melakukan bimbingan dan penyuluhan; Guru selalu melakukan 

bimbingan pada peserta didik agar, problema yang di alami berupa 

kesulitan atau maslah kenakalan dapat teratasi sehingga keinginan dan 

cita-cita peserta didik dapat terwujud (Ahmad Tafsir, , hlm. 79).  

Guru juga tidak cukup hanya untuk mengajar, tetapi juga lebih dari itu 

mendidik jauh lebih penting di banding dengan mengajar, mengajar hanya 

dibangun kognitifnya, tetapi mendidik di bangun tiga unsur berupa kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Zaiah Dradjat menegmukakan bahwa: Tugas guru 

bukan hanya semata-mata mengajar tetapi harus mampu mengerjakan berbagai hal 

yang berkaitan dengan pendidikan peserta didik. (Zakiyah Daradjat, op.cit, hlm. 

262). 

Undang-Undang R.I. Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen pada 

pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: 

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 (Republik Indonesia, 2005, hlm. 3). 
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Menajadi guru profesional tidak terlepas dari tugas yang telah di tetapkan 

dalam Undang-Undang, tugas ini saling keterkaitan antara satu dengan yang 

lainnya, ketika salah satunya tidak dapat di wujudkan sesuai dengan fungsinya 

maka pendidikan sulit untuk di capai sebagaimana yang di harapkan.  

2.2.2 Tanggung Jawab Guru  

Seorang guru harus sadar atas tugas dan tanggung jawab yang melekat 

dirinya, tentu selalu mawas diri untuk melakukan intropeksi, berusaha selalu 

untuk berkembang maju, untuk menunaikan tugas-tugas guru harus selalu 

menambah pengetahuan, memperkaya pengalaman melalui membaca buku yang 

berkaitan dengan  profesinya, mengikuti seminar, lokakarya, kursus-kursus 

penataran dan sebagainya sehingga guru selalu berkembang serta dapat mengikuti 

perkembangan yang terjadi pada masyarakat baik yang menyangkut ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun perubahan kultur sosial. 

Kewajiban orang tua dalam mendidik dirinya dan nggota keluarganya 

merupakan kewajiban primordial (pertama) kemudian di serahkan pada orang 

alim (guru). Penyerahan orang tua terhadap kewajiban mendidik anak ini di 

sebabkan keterbatasan pada orang tua, baik dalam ilmu pengetahuan mapun 

pengalaman yang dimilikinya (Abd. Rahman Getteng, op.cit, hlm. 24). 

Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak merupakan perintah 

Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S at-Tahrim/66;6 

ا   هَ قُىدُ اَِو ََِاز  ْى ِیكُ ه َهْ أ َِو ْى كُ فُسَ ََْ ُُىاِقُىاِأ ِآَي ٍَ ی َّرِ اِان هَ َیُّ  یَاِأ

َِ ِّللاَّ ٌَ ُصى ِیَعْ َِۡل ادٌ َد ِِش اَلظٌ ةٌِِغ ئِكَ اَل اَِي هَ َیْ ه ۃَُِع اَز َج ِح انْ َّاُسَِو انُ

ا ىِْ َي هُ َس ََي ُسوٌِأ اِیُْؤَي َِي ٌَ هُى عَ یَفْ   َو
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
 
(Departement 

Agama, op.cit, hlm. 820). 

Al-Ghazali mengemukakan bahwa guru yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk br-taqarrub 

kepada Allah SWT (H. Ramayulis, 2004, hlm. 88).  

Dari pendapat ini menunjukan bahwa tanggung jawab guru bukan hanya 

sebatas tanggung jawab moral seorang guru kepada peserta didik, tetapi lebih dari 

itu, guru di minta pertanggunjawaban di hadapan Allah SWT. namun ini bukan 

berarti tanggungjawab orang tua berakhir, bahkan tanggung jawab orang tua pada 

peserta didik (anak) sepanjang hayat. 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa tugas adalah untuk mencerdasarkan peserta didik agar kelak menjadi 

manusia berakhlak mulia serta berguna bagi Bangsa dan Negara.  

2.3 Pendidikan Agama Islam 

2.3.1 Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Membahas pendidikan Islam tidak terlepas dengan dari pengertian 

pendidikan secara umum, untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan tepat di 

berikan batasan dalam pembahasan ini, sekitar pendidikan agama  Islam. Para ahli 

dalam bidang pendidikan telah banyak memberikan konsep tentang definis 

pendidikan agama Islam dengan redaksi yang berbeda-beda, sehingga hal ini di 

temukan berbagai macam dan ragam pandangan tentang pendidikan agama islam. 
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Menurut Abdul Madjid mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam.
 
(Abdul 

Majid, 2006, hlm. 130).   

Abdul Madjid dalam Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa pendidikan 

agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa tertanam dalam dirinya agar dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Abdul Majid, op.cit., hlm. 130). 

Selain pandangan di atas dalam Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 

2003, tentang sistem pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 di tegaskan bahwa 

pendidikan dasar dan menengah wajid memuat pendidikan agama.
 
(Republik 

Indonesia, Tahun 2003, op.cit., hlm. 29).  

Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa sesuai agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan, dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain, dalam hubungan dengan 

kerukunan antar umat beragama sedangkan dalam masyarakat untuk mewujudkan 

kesatuan dan persatuan.
 
(Muhaimin, 2008, hlm. 75). 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwah pendidik atau guru 

pendidikan agama Islam yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

latihan secara sadar terhadap peserta didik untuk mencapai tujuan Kegiatan 

pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 
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pemahaman dan penghayatan serta pengalaman ajaran agama Islam dari peserta 

didik, disamping untuk membentuk kesalehan dan kualitas pribadi juga untuk 

membentuk kesalehan sosial.  

2.4 Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

2.4.1 Dasar Pendidikan Agama Islam  

Dasar dalam pendidikan agama Islam tidak lain adalah kerangka 

sistematik yang menjadikan pijakan utama dalam pelaksanaan pembelajaran 

agama islam. Adapun dasar pendidikan agama Islam yaitu: 

a. Al-Qur’an  

Dasar yang menjadi acuan pendidikan agama islam merupakan sumber 

nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan pada aktivitas yang di 

cita-citakan. Nilai yang terkandung dalam pendidikan agama islam merupakan 

nilai luhur yang bersifat kerohanian, pribadi maupun selain itu pula dasar 

pendidikan agama mengandung perintah Tuhan yang perlu diwujudkan dalam 

bentuk ibadah kepadanya. Adapun dasar pendidikan agama Islam antara lain 

firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nahl/16:125. 

ِدنْهُىِ ْىِعظَِةِٱْنَحَسَُِةَِِۖوَجہ ًَ ِةَِوٱْن ًَ َِسبِیِمَِزبِّكَِِبِٱْنِحْك ٱْدُعِإِنَىہ

ٍَِضمََِّعٍَِسبِیهِهِۦَِِۖوهَُىِأَْعهَُىِ ًَ َِزبََّكِهَُىِأَْعهَُىِبِ ٌَّ ِِۚإِ ٍُ بِٱنَّتِىِِهَىِأَْحَس

ٍَِ ْهتَِدی ًُ   : بِٱْن

Terjemahnya : 

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

yang  baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.(Departement Agama R.I. op.cit., hlm. 383). 
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b. Hadis  

Dasar kedua dari pendidikan Islam adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang 

telah di sabdakan baik yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, maupun takrir 

Nabi SAW. Yang berhubungan dengan pendidikan agama islam, sebagaimana 

hadis Rasulullah SAW. yang artinya; Sampaikanlah pada orang lain walaupun 

sedikit.  

c. Ijtihad 

Dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah hasil pemikiran para ulama, 

filosof, cendekiawan muslim khusus dalam bidang pendidikan menjadi rujukan 

penting dalam pendidikan Islam. Demikian pula dengan nila-nilai sosial 

kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah 

atas dasar manfaat dan menjauhkan kemudaratan bagi manusia menjadi dasar 

pendidikan agama islam, dengan dasar ini pendidikan agama islam di letakkan 

dalam kerangka sosologis budaya yang positif bagi kehidupan manusia (Yusuf 

Amir Faisal, 1995, hlm. 10). 

2.4.2 Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang yang melakukan suatu kegiatan, untuk itu tujuan yang ingin dicapai 

pendidikan agama Islam adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, 

berbangsa dan bernegara (Abdul Majid, 2006, hlm. 135).  
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Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi yang perlu dicapai 

dalam kegiatan pembelajaran agama Islam antara lain:  

1.) Dimensi keimanan yaitu bagaimana peserta didik dapat 

mewujudkan keimanan terhadap ajaran agama Islam. 

2.) Dimensi pehaman atau penalaran yaitu bagaimana peserta didik 

dapat mewujudkan keimanannya terhadap ajaran agama Islam. 

3.) Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yaitu bagaimana 

peserta didik dapat menjalankan ajaran Islam. 

4.) Dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang 

di imani, difahami dan di hayati, atau di internalisasi peserta didik 

dapat menumbuhkan motivasi untuk mengamalkan ajaran agama 

dan nilai-nilai kehidupan pribadi sebagai manusia yang beriman 

dan bertakwa serta dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara (Muhaimin, hlm. 78). 

Demikian tujuan pendidikan merupakan hal yang sangat dominan dalam 

suatu lembaga pendidikan karena berbicara tentang pendidikan maka 

persoalannya akan mengarah pada fokus bagaimana mendidik, karena dalam 

pendidikan guru bertindak untuk mempengaruhi  perkembangan peserta didik, 

sehingga perkembangan peserta didik, serta sikapnya, sesuai dengan nila-nilai 

ajaran agama Islam. 

Dari pandangan diatas dapat di simpulkan bahwa inti dari tujuan 

pendidikan agama Islam adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pendidikan 
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agama islam kepada peserta didik, sehingga mereka hidup selalu membuahkan 

kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.  

2.5 Akhlak 

2.5.1 Pengertian Akhlak 

Secara etimologi, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti 

budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, berakar dari kata khalaqa yang 

berarti menciptakan. Hal seakar dengan kata khaliq (pencipta), makhluk yang di 

ciptakan) dan akhlalq (penciptaan). Kesamaan akar kata ini mengisyaratkan 

bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak 

khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluq (manusia) (Yunahar Ilyas, 2011, hlm. 1). 

Dengan demikian akhlak itu merupakan tata aturan atau norma yang 

mengatur tingkah laku manusia dan memberikan nilai kepada perbuatan tersebut 

sehingga melahirkan makna, bahwa perbuatan itu baik atau buruk sesuai dengan 

norma-norma atau tata susila.  

Secara terminilogi istilah, pada ahli berbeda-beda pendapat, namun intinya 

sama yaitu tentang perilaku manusia. Menurut ahmad amin memberikan definisi 

akhlak ialah kebiasaan kehendak, artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan 

sesuatu maka kebiasaan itu di sebut akhlak, dan bila kehendak itu membiasakan 

memberi, kebiasaan kehendak ini ialah akhlak dermawan.
 
(Ahmad Amin, 1993, 

hlm. 62). 

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang 
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dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
 
(Yunahar Ilyas, 

op.cit., hlm. 2). 

Jadi akhlak merupakan totalitas kepribadian manusia yang dapat di 

aplikasikan pada setiap sikap dan tingkalaku, yang merujuk pada dua sasaran 

utama, yaitu Allah SWT. sebagai sang khaliq dan manusia sebagai makhluknya. 

Dari gambaran yang telah di kemukakan di atas sangat jelas bahwa akhlak 

itu harus bersifat spontanitas, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran, 

pertimbangan serta dorongan dari luar, bahkan sikap yang muncul itu tidak 

merasa terpaksa atau dibuat-buat. 

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa akhlak mempunya kedudukan yang 

penting dalam ajaran Islam, hal ini karena akhlak ukurannnya adalah Al-Qur’an 

dan Sunnah sehingga landasannya sangat komprehensip, objektif dan universal 

untuk menentukan perbuatan baik dan buruk, di samping itu pula akhlak menjadi 

misi pokok ajaran islam yang di sampaikan oleh Rasulullah SAW. sedangkan 

yang lain penuh dengan spekulatif dan subjektif. 

2.5.2 Ciri-Ciri Akhlak 

Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari wahyu illahi yang termaktub 

dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi SAW. dalam islam menurut Yunahar 

Ilyas memiliki lima ciri-ciri di antaranya. Rabbani, manusiawi, universal, 

keseimbangan dan Realistik (Yunahar Ilyas, op.cit., hlm. 12).  

2.5.3 Pembagian Akhlak 

Akhlak dalam pandangan islam di bagi menjadi dua yaitu Akhlaqul 

Mahmudah (akhlak terpuji) yaitu akhlak yang baik dan benar menurut syariat 
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islam, dan aklaqul madzmumah (akhlak tercela) yaitu akhlak yang tidak baik dan 

tidak benar menurut islam (Barmawi Umary, 1993, hlm. 96). 

a. Aklaqul Mahmudah (akhlak mulia) 

Asmaran AS dalam Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak mulia atau 

akhlak terpuji adalah menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang 

telah di gariskan dalam agama islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela 

tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan 

mencintainya (Asmaran AS, 2002 hlm. 206). 

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa suatu keinginan itu 

sudah terbiasa menghendaki yang baik, maka sifat itu ditanamkan sifat terpuji, 

yaitu sifat yang selalu memilih untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan 

kebiasaan tuntunan akhlak mulia. Adapun jenis-jenis akhlak yang mulia atau yang 

baik adalah: 

1. Jujur artinya sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat 

curang, berkata apaadanya dan berani mengakui kesalahan yang di perbuat 

(Nurul Zuriah, 2011, hlm. 83). 

Jujur sebenarnya mengatakan sebena-benarnya apa yang di miliki dan 

diinginkan, tidak pernah melakukan kebohongan terhadap perbuatan yang pernah 

dilakukan baik yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain (Abdul Majid 

dan Dian Andayani, 2011, hlm. 48). 

2. Di siplin artinya taat kepada peraturan. Seseorang di katakan disiplin 

apabila melakukan pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan 

waktu dan tempatnya serta di kerjakan dengan penuh kesadaran, 
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ketekukunan dan tanpa paksaan dari siapapun atau ikhlas (Nurul Zuriah, 

op.cit., hlm. 85). 

Secara konseptual, kedisplinan adalah sikap mental untuk melakukan hal-

hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. 

Displin adalah kunci kesuksesan seseorang, termaksud guru, seorang guru yang 

menghendaki kesuksesan dalam melaksanakan tugas profesinya, harus memiliki 

pribadi displin tinggi. 

3. Tanggung jawab dan sikap dan perilaku yang menanggung segala akibat 

dan perbuatan yang telah dilakukannya. 

b. Akhlaqul Madzmumah (akhlak tercela)  

Dalam perkembangan zaman dan teknologi yang sangat maju pesat banyak 

terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang dapat merusak nilai-nilai keimanan, ini 

di akibatkan perilaku manusia yang buruk dan akhlak yang rendah seperti korupsi, 

pembunuhan dan bentuk sifat buruk lain yang kesemuanya berdampak pada 

keresahan manusia.   

Akhlak Madzmumah adalah perangai yang tercermin dari tutur kata, 

tingkahlaku, dan sikap yang tidak baik. Akhlaqul Madzmumah menghasilkan 

pekerjaan buruk dan tingkah laku yang tidak baik, hal ini dapat dilihat dari gerak 

gerik yang tidak sopan dan tidak menyenangkan pada orang lain.  

2.5.4. Pembinaan Akhlak 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan dan perhatian pertama dalam 

islam, hal ini dapat di lihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. 
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yang utama adalah menyempurnakan akhlak yang mulia, dalam salah satu hadis 

Rasulullah SAW. menegaskan.  

 

َىَِيَكاِزَوِاألَْخالقِِ ًِّ اِبُِعْثُتِألُتَ ًَ  إََِّ

                Terjemahnya: 

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak.” (H.R. Ahmad) 

Perhatian islam dalam pembinaan akhlak dapat dianalisis pada muatan 

akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam, misalnya ajaran islam 

tentang keimanan, sangat berkaitan erat dengan mengerjakan amal saleh dan 

perbuatan terpuji. Iman yang tidak disertai dengan amal saleh, dapat dinilai 

sebagai iman yang palsu, bahkan dapat di nilai sebagai iman kemunafikan.  

Abuddin Natta yang mengutip Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa 

kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha untuk 

pembentukan melalui pembiasaan. Seseorang membiarkan berbuat jahat maka ia 

menjadi orang jahat (Ibid., hlm. 164). Untuk itu akhlak itu di ajarkan dengan cara 

melatih jiwa kepada pekerjaan atau akhlak yang mulia. 

Kaitannya dengan pendapat di atas M. Sattu Alang mengemukakan bahwa 

dalam pembinaan moral atau akhlak yang didahulukan adalah tindakan sejak 

anak-anak masih kecil, karena dengan tindakan sejak kecil, dapat mengarah pada 

moral akhlak yang baik.  


