
16 
 

16 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tugas dan Tanggungjawab Guru dalam Pembinaan Akhlak Peserta 
Didik 
 

1. Tugas guru 

Guru adalah figur seorang pemimpin  yang perlu diteladani, juga 

sebagai arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik, 

sehingga menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Menurut 

Umar Hamalik dalam E. Curtis mengatakan bahwa  guru bertugas sebagai 

perancang, sebagai model, sebagai peramal, sebagai pemimpin dan sebagai 

penunjuk jalan.1 

Profesi guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas 

maupun diluar  dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya 

sebagai profesi tetapi juga sebagai tugas kemanusian dan kemasyarakatan. 

Jabatan guru sebagai profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalisme diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, mendidik, melatih, membimbing merupakan tugas profesional 

seorang guru. 

                                                           

1
Oemar Hamalik, Perancanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem (Cet. 

IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), H. 45. 
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Guru harus menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan 

mengembangkan tugas yang dipercayakan 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 dilingkungan sekolah semata 

melainkan juga  memiliki peranan penting dimasyarakat, guru juga berusaha 

untuk mendidik masyarakat agar  menjadi warga negara  Indonesia yang 

bermoral pancasila, bila dipahami, tugas guru tidak hanya sebatas dinding  

sekolah bahkan lebih dari itu sebagai jembatan untuk menghubungkan  

antara sekolah dan masyarakat. Bila dirinci lebih dalam tugas guru bukan 

hanya sebatas yang digambarkan. Syaiful Bahri Jamarah dalam  Roistiyah 

N.K.  mengemukakan bahwa tugas guru adalah: 

a. Menyerahkan kebudayaan; Guru mentransfer 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. 

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. Sebagai perantara dalam belajar; Dalam pembelajaran guru  tampil 

sebagai mediun (perantara) yang baik,  agar  peserta didik  merasa   
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usaha sendiri dapat melahirkan    pengertian sehingga muncul perubahan 

tingkahlaku, sikap pada peserta didik.   

e. Guru adalah sebagai pembimbing; Guru  membawa peserta didik kearah 

kedewasaan, pendidik itu bukan  maha kuasa, tidak dapat membentuk 

anak menurut sekehendaknya, tetapi dilakukan melalui usaha-usaha 

dalam pendidikan. 

f. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat; Peserta didik 

adalah bagian dari masyarakat, mereka akan kembali hidup bersama 

masyarakat, dengan demikian, guru harus melatih peserta didik di sekolah, 

bagaimana cara kehidupan bermasyarakat. 

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

tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu, sehingga 

peserta didik akan mengakuinya karena  guru adalah digugu dan ditiru; 

h. Guru sebagai administrator dan manajer; Selain dari tugas mendidik guru 

harus mampu mengerjakan urusan tata usaha seperti membuat buku kas, 

rapor, daftar induk dan daftar gaji, serta dapat mengkordinasikan 

pekerjaan sekolah secara demokratis, agar muncul kehidupan sekolah 

yang penuh kekeluargaan.  

i. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi; Pekerjaan guru tidak dapat 

diberikan kepada orang yang tidak seprofesi karena pekerjaan ini 

membutuhkan keahlian tersendiri dan  tidak bisa dilakukan secara paksa 

melainkan panggilan jiwa. 
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j. Guru sebagai perencana kurikulum; Dalam pembelajaran guru yang lebih 

mengetahui tentang perilakau peserta didik, dalam menyusun kurikulum 

harus disesuaikan dengan karakteritik peserta didik. 

k. Guru sebagai pemimpin; Guru mempunyai kesempatan dan 

tanggungjawab untuk membimbing peserta didik, dalam mengambil 

kebijakan harus mengarah pada pemecahan masalah bukan menambah 

masalah. 

l. Guru sebagai sponsor kegiatan anak-anak; Guru harus dapat aktif dalam 

segala kegiatan peserta didik, baik yang ada di sekolah maupun di luar 

sekolah (ekstrakulikuler). Dengan keterlibatan guru dalam pembelajaran 

dan segala kegiatan peserta didik dapat mendorong peserta didik untuk 

belajar.2 

 Dari poin-poin di atas, guru memiliki tanggungjawab 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 tanggungjawab guru.  

Sebagai seorang pendidik  muslim sebelum mendidik anaknya agar 

bertakwa kepada Allah swt. ia lebih awal untuk bertakwa, hal ini karena  guru 

merupakan teladan yang ditiru oleh peserta didik. Sebagaiman  Rasulullah 

                                                           

2
Syaiful Bahri Jamarah, Guru dan anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu 

pendekatan Teoretis psikologis (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 38. 
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saw menjadi teladan terhadap umatnya.  Allah swt berfirman dalam Q.S-al-

Ahzab/33: 21 

                                    

Terjemahnya: 
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.3 
 

 Rasululllah saw adalah pribadi pendidik dalam segala hal sehingga 

apa yang dilakukan atau dikatakan oleh beliau menjadi pelajaran yang harus 

dipatuhi dan menjadi contoh teladan yang diikuti oleh semua umat manusia. 

 Berbudi pekerti luhur bagi seorang guru juga sangat penting dalam 

pembentukan akhlak peserta didik. Guru harus menjadi model yang baik 

karena peserta didik selalu meniru, perilaku guru yang tidak berakhlak  tidak 

akan dipercaya oleh peserta didik dalam pekerjaan mendidki. 

 Ahmad Tafsir dalam Ag. Soejono  mengemukakan bahwa tugas guru 

dalam Islam adalah sebagai berikuk: 

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

harus mengetahui perilaku peserta didik, dengan  mengetahuai 

perilaku peserta didik, memudahkan  guru untuk mendidiknya, namun 

                                                           

3
Departeman Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Baru (Cet. I; Surabaya: 

Mekar Surabaya, 2004), h. 595.  
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untuk mendapatkan perilaku peserta didik harus  dilakukan proses, 

berupa observasi, wawancara, angket atau  melalui pergaulan. 

2) Berusaha menolong peserta didik mengembangkan pembawaan 

yang baik; Guru berusaha untuk mengembangkan pembawaan yang 

baik bagi peserta didik dan berupaya preventif (pencegahan) agar 

perilakau buruk pada peserta didik  tidak berkembang. 

3) Memperlihatkan kepada peserta didik berbagai bidang keahlian; Guru 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan kepada 

peserta didik agar mereka bisa memilih sesuai dengan bakat yang 

dimilikinya. 

4) Melakukan evaluasi; Guru melakukan penilaian melalui evaluasi agar 

mengetahui prestasi peserta didik meningkat atau sebaliknya. 

5) Melakukan bimbingan dan penyuluhan; Guru selalu melakukan 

bimbingan pada peserta didik agar problema yang dialami berupa  

kesulitan belajar atau masalah kenakalan  dapat teratasi sehingga 

keinginan dan cita-cita peserta didik  dapat terwujud.4 

Tugas guru yang disebutkan di atas belum lengap, karena tidak 

dimasukan tugas mengajar, yang dianggap penting dalam pembelajaran, 

meskipun tidak disebutkan tugas mengajar, tetapi  secara implisit tugas 

                                                           

4
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam (Cet. IX; Bandung: Remadja 

Rosdakarya, 2010), h. 79. 
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mengajar sudah termasuk pada   kelompok menolong peserta didik dalam 

mengembangkan  pembawaan.  

Tugas  guru juga  tidak cukup hanya untuk  mengajar, tetapi lebih dari 

itu mendidik jauh lebih penting dibanding dengan mengajar. Mengajar hanya 

yang dibangun kognitifnya, tetapi mendidik dibangun tiga unsur barupa 

kognitif, afekif dan psikomotorik.  

 Guru  menempatkan posisi terhormat ketika melaksanakan tugas 

dengan baik Hamzah B Uno mengemukakan bahwa tugas guru dalam proses 

pembelajaran sebagai berikuk: 

(a) Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran; Tugas pengajar sebagai 

pengelola pembelajaran  berkaitan dengan manajerial yang  menyangkut 

dengan fungsi  administarsi, tugas edukasional berkaitan dengan 

mendidik, tugas instruksional menyangkut fungsi mengajar; 

(b) Tugas mengajar sebagai pelaksana; secara umum tugas guru sebagai 

pengelola pembelajaran menyiapkan berbagai fasilitas mengajar  sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik.5 

Guru sebagai pengelola pendidikan harus bersungguh-sungguh untuk 

mewujudkan pendidikan, akibat dari ketidak berhasilnya guru dalam 

melaksanakan  tugas  akan memberikan dampak pada mundurnya 

pendidikan, guru merupakan subjek dalam pendidikan, tugas guru tidak dapat 

                                                           

5
Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan problema, solusi dan Reformasi Pendidikan 

di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 21. 
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digantikan oleh  apapun dan siapun yang bukan ahlinya, sebab dalam 

pembelajaran bukan hanya  dibangun kemampuan inteletual, tetapi sikap dan 

perilaku merupakan  bagian yang penting  dalam pembentukan watak 

peserta didik.  

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.6 
 

Menjadi guru profesional tidak terlepas dari tugas yang telah   

ditetapkan dalam Undang-undang, tugas ini saling keterkaitan antara satu 

dengan yang lainnya, ketika salah satunya tidak dapat diwujudkan sesuai 

dengan fungsinya maka pendidikan sulit untuk dicapai sebagaimana yang 

diharapkan.  

2. Tanggungjawab Guru 

Seorang guru harus sadar atas  tugas dan tanggungjawab yang 

melekat pada dirinya, tentu selalu mawas diri untuk melakukan instropeksi, 

berusaha selalu untuk berkembang maju, untuk menunaikan tugas-tugas 

guru harus selalu menambah pengetahuan, memperkaya pengalaman 

melalui membaca buku yang berkaitan dengan profesinya, mengikuti 

                                                           

6
Republik Indonesi. “Undang-undang RI. No. 14 tahun 2005, tentang  Guru dan 

Dosen” (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 3. 
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seminar, lokakarya, kursus-kursus penataran dan sebagainya sehinga guru 

selalu berkembang serta dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada 

masyarakat baik yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi maupun 

perubahan kultur sosial. 

 Tugas guru sebagai pendidik pada dasarnya merupakan pelimpahan 

tanggungjawab dari orang tua kepada guru, sebenarnya orang tua adalah 

pendidik paling pertama dan utama dalam mendidik anak. Abd Rahman 

Getteng mengemukakan bahwa: 

 Kewajiban orang tua dalam mendidik dirinya dan anggota keluarganya 
merupakan kewajiban primordial (pertama) kemudian diserahkan pada 
orang alim (guru). Penyerahan orang tua terhadap kewajiban mendidik 
anak ini disebabkan karena keterbatasan para orang tua, baik dalam 
ilmu pengetahuan maupun pengalaman yang dimilikinya.7 

 
 Tanggungjawab orang tua terhadap pendidikan anak merupakan 

perintah Allah swt. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6 

                                   

                 

 
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 

                                                           

7
Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Cet. III; Yogyakarta: 

Grha Guru, 2011), h.24 
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terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.8 
 

 Kewajiban orang tua yang diberikan kepada guru pada dasarnya 

merupakan perwujudan dari amanah Allah swt. amanah orang tua, amanah 

masyarakat, amanah pemerintah. Penyerahan amanah  orang tua  kepada 

guru  ini harus dapat diwujudkan dan  dipertanggungjawabkan oleh guru. Al-

Gazali mengemukakan bahwa tugas guru yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan hati manusia untuk ber-

taqarrub kepada Allah swt.9 Dari pendapat ini menunjukkan bahwa  

tanggungjawab  guru bukan hanya sebatas tanggungjawab moral seorang 

guru kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu,  guru  diminta  

pertanggungjawaban dihadapan Allah swt. namun ini bukan berarti 

tanggungjawab orang tua berakhir, bahkan tanggungjawab orang tua pada 

peserta didik (anak) itu sepanjang hayat. 

Guru sebagai pendidik yang diberi tanggungjawab  untuk 

mengembangkan potensi peserta didik berupa pengetahuan dan 

keterampilan. Oemar Hamalik menjelaskan bahwa tanggungjawab guru 

adalah sebagai berikut: 

                                                           

8
Departeman Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Baru (Cet. I; Surabaya: 

Mekar Surabaya, 2004), h. 820. 

9
H. Ramayulis, Ilmu Pendidika Islam (Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 88. 
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a. Guru harus menuntut peserta didik  belajar untuk melakukan kegiatan-

kegiatan guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang 

diinginkan; 

b. Turut serta membina kurikulum sekolah, guru merupakan seorang key 

person yang paling mengetahui tentang kebutuhan kurikulum sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik;  

c. Melakukan bimbingan terhadap peserta didik (kepribadian, watak dan 

jasmani) guru harus  memberikan dorongan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan watak dan kepribadiannya sehingga mereka memiliki 

kebiasaan, rama, tanggungjawab, bekerjasama serta bertindak sesuai 

dengan nilai-nilai moral yang tinggi; 

d. Memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mereka mengenal diri 

sendiri; 

e. Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan 

penilaian terhadap kemajuan belajar; 

f. Menyelenggarakan penilaian yang bergerak dalam bidang keilmuan 

pendidikan maka ia harus senantiasa memperbaiki cara bekerjanya; 

g. Mengenal masyarakat dan ikut aktif, guru tidak dapat melaksanakan 

kegiatan secara aktif jika tidak dapat mengenal masyarakat secara utuh; 

h. Menghayati, dan mengamalkan pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa  yang mendasari semua sendi kehidupan nasional baik individu  

maupun  masyarakat; 
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i. Turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa 

dan perdamaian dunia, guru bertanggungjawab untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga Negara yang baik; 

j. Turut menyukseskan pembangunan, adalah cara yang paling tepat untuk 

mensejahterakan masyarakat; 

k. Tanggungjawab meningkatkan peranan profesi guru, meliputi kemampuan 

untuk melaksanakan tugas yang ada disekolah maupun diluar sekolah.10 

Sebagai seorang guru harus besungguh-sungguh melaksanakan tugas 

tanggungjawab yang diberikan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah 

berupa mengajar dan mendidik, selain dari itu guru sebagai anggota 

masyarakat  mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan 

pada masyarakat berupa informasi yang bermanfaat dan tugas-tugas lainnya 

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  

Sesungguhnya tanggungjawab guru adalah untuk mencerdaskan 

peserta didik sehingga menjadi manusia yang berguna, namun untuk 

memenuhi tanggungjawab, ada sifat yang harus dipenuhi. Syaiful Bahri 

Djamarah dalam  Wens Tanlain mengemukakan bahwa sifat yang dipenuhi 

adalah: 

 

 

                                                           

10
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

127. 
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1) Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusian 

2) Memiliki tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira, tugas bukan 

menjadi beban baginya 

3) Sadar akan niali-nilai yang berkaitan dengan perbuatanya serta 

akibat-akibat yang timbul 

4) Menghargai orang lain termasuk peserta didik 

5) Bijaksana dan hati-hati 

6) Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.11 

Guru harus bertanggungjawab atas segala sikap, tingkah laku, dan 

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak peserta didik, 

tanggungjawab guru agar peserta didik menjadi  manusia yang bermoral, 

cakap sehingga  berguna bagi nusa bangsa dan agama dimasa yang akan 

datang, guru harus melaksanakan tanggungjawab secara penuh. 

Abd Rahman Getteng mengemukakan bahwa untuk mewujudkan 

tanggungjawab guru secara baik, guru harus memperbaiki sifatnya, setiap 

perilaku guru menjadi cermin bagi peserta didik, perilaku guru yang 

berwibawa  akan diteladani bagi peserta didik. Sifat-sifat pendidik secara 

umum adalah: 

                                                           

11
Syaiful Bahri Jamarah, Guru dan anak Didik dalam Interaksi Edukatif Suatu 

pendekatan Teoretis psikologis , h. 36. 
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(a) Bersih jiwa, raga dan matang dalam berpikir; Guru tanpa memiliki jiwa 

yang bersih, pikiran yang matang tidak akan   mampu membersihkan jiwa 

raga peserta didik; 

(b) Ikhlas, Pendidik melaksanakan tugas harus terdorong oleh rasa niat yang 

tulus untuk mengabdikan diri pada peserta didik hal ini membuat akan lahir 

peserta didik yang memiliki ilmu yang tinggi dan jiwa yang saleh ; 

(c) Adil, Guru tidak mengenal pilih kasih, semua peserta didik dipandang 

sama sesuai dengan kemampuan dan hak masing-masing, tidak ada yang 

dihilangkan hak dalam belajar dan sebagainya; 

(d) Sabar, Seorang guru harus mampu mengendalikan diri, tidak emosi 

terhadap perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan norma yang 

berlaku; 

(e) Istiqamah (konsisten), perilaku guru harus sesuai dengan ucapannya, 

ketidak sesuaian antara ucapan dan perbuatan dapat memberikan kesan 

yang negatif bagi peserta didik; 

(f) Alim (profesional), Guru yang kurang memiliki pengetahuan yang luas, 

pasti medapat kesulitan dalam melaksanakan tugas, dan membuat peserta 

didik jenuh.12 

Sifat yang dikemukakan di atas harus dapat ditumbuh kembangkan 

oleh guru, sehingga berdampak pada peserta didik agar lahir peserta didik 

                                                           

12
Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h. 45. 
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yang memiliki iman dan akhlak yang mulia. Selain dari itu, tugas guru 

merupakan abdi (hamba) Allah Swt. di muka bumi dan juga sebagai khalifa  

yang selalu ditiru atau  diteladani terhadap semua tingkah lakunya. 

 Perilaku guru selalu menjadi cermin terhadap peserta didik, sering 

mendengar istilah guru kincing berdiri murid kincing berlari hal ini 

memberikan makna bahwa guru selalu berpikir lebih dahulu terhadap suatu 

perbuatan, sebelum melakukannya karena setiap perilaku guru akan ditiru 

oleh murid, bahkan setiap perbuatan guru itu merupakan akhlak. Abdul Karim 

Zaidan mengemukakan bahwa akhlak itu adalah sifat dan nilai yang tertanam 

dalam jiwa, menurut soratan dan timbangan baik atau buruk untuk 

dilakukan.13  

Dalam konteks tanggungjawab perbuatan guru, selalu menjadi ukuran 

akhak baik, perbuatan guru akan menjadi barometer  penilaian untuk ditiru 

karena guru selalu dipandang sebagai figur yang pantas untuk dicontohkan 

dan diteladani oleh peserta didik dan masyarakat yang ada disekitarnya. 

Hamzah B. Uno mengemukakan bahwa : Guru adalah representasi dari 

sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan 

menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru.14  

                                                           

13
Yunhar Ilyas, Kuliah Akhlak (Cet. XI; Yogyakrta: LPPI, 2011), h. 2. 

14
Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan problema, solusi dan Reformasi Pendidikan 

di Indonesia, h. 17. 
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Begitu besar penghargaan dan penilaian terhadap guru baik dari 

masyarakat dan pemerintah  maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh 

guru harus selalu mengedepankan kemampuan intelektual, emosional dan 

spiritual, apabila guru mengedepankan tiga konsep ini maka semakin jelas 

perilaku guru mengarah pada hal yang sifatnya konstruktif. 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa tugas guru adalah untuk mencerdaskan peserta didik agar kelak 

menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. 

. 

B. Gambaran Umum Akhlak. 

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 ini seakar dengan kata khaliq (pencipta), 

makhluq (yang diciptakan) dan akhalq (penciptaan). Kesamaan akar kata ini 

mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya 

keterpaduan antara kehendak khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluq 

(manusia).15 

Sehubungan dengan itu  kata akhlak  disamakan dengan kesusilaan, 

sopan santun. Khuluq  merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran 

                                                           

15
Yunahar Ilyas, Kuliyah Akhlaq (Cet. XI; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam, 2011), h. 1. 
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bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan seluruh 

tubuh. Dalam bahasa Yunani pengertian khuluq ini disamakan dengan kata 

ethicos atau ethos, artinya adab kebiasaan,  perasaan batin, kecenderungan 

hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos kemudian berubah menjadi etika.16 

 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 terminologi (istilah), para ahli berbeda pendapat, namun intinya 

sama yaitu tentang perilaku manusia. Menurut Ahmad Amin memberikan 

defenisi akhlak ialah kebiasaan kehendak, artinya bahwa kehendak itu bila 

membiasakan sesuatu maka kebiasan itu disebut akhlak, dan bila kehendak 

itu membiasakan  memberi, kebiasaan kehendak ini ialah akhlak 

dermawan.17  

Imam al-Gazali mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.18 

                                                           

16
Yatmini Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), h. 2. 

17
Ahmad Amin, Etika (Ilmu Kalam) (Cet.VII; Jakarta: Bulan bintang, 1993), h. 62. 

18
Yunahar Ilyas, Kuliyah Akhlaq, h. 2. 
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Ibrahim Anis mengemukakan bahwa akhlak ialah ilmu yang objeknya 

membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat 

disifatkan dengan baik dan buruknya.19   

Ketiga definisi terebut di atas,  tidak memberikan perbedaan yang 

prinsipil tentang akhlak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akhlak 

pada prinsipnya adalah sifat yang melekat pada diri manusia sehingga akan 

muncul secara spontanitas bilamana diperlukan, tanpa membutuhkan 

dorongan, pemikiran dan pertimbangan dari luar atau pihak  lain, untuk itu 

akhlak  sebagai isyarat perilaku manusia baik atau buruk yang muncul 

dengan mudah, tanpa memerlukan motifasi dan pemikiran.  

Selain dari pendapat ulama yang telah dikemukakan di atas, menurut 

Farid Ma’ruf mendefenisikan akhlak merupakan kehendak jiwa manusia yang 

menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa 

memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.20 

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat dimaknai  

bahwa akhlak adalah budi pekerti yang mulia, sebagai sikap jiwa yang dapat 

mewujudkan tingkah laku yang baik dan mulia menurut tuntutnan agama, 

serta menjadi kepribadian yang diwujudkan  dalam tingkah laku keseharian, 

baik yang berhubungan dengan Allah swt,  manusia, dan makhluk lainnya.  

                                                           

19
Yatmini Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, h. 3. 

20
 Yatmini Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, h. 4. 
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Jadi akhlak  merupakan totalitas kepribadian manusia yang dapat 

diaplikasikan pada setiap sikap dan tingkah laku, yang merujuk pada dua 

sasaran utama, yaitu Allah swt. sebagai sang khalik dan manusia sebagai 

makhluknya. 

 Totalitas  akhlak dapat diilustrasikan seperti, seseorang 

menyumbangkan harta dalam jumlah yang besar untuk pembangunan suatu 

tempat ibadah karena mendengar atau mendapat dorongan dari seorang 

ustadz, maka orang yang menyumbang belum bisa dikatakan sebagai sorang 

pemurah karena sifat pemurah itu muncul karena mendapat dorongan dari 

seorang ustadz, pada hal yang diharapkan munculnya akhlak itu bukan dari 

dorongan, melainkan  dapat dikatagorikan akhlak itu, tanpa mendapat 

dorongan,  ia selalu melakukan kebaikan  walaupun dalam jumlah yang 

sedikit dan tidak mengenal waktu. 

 Dari gambaran  di atas  sangat jelas bahwa akhlak itu haruslah 

bersifat spontanitas, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran, 

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

merasa terpaksa atau dibuat-buat.  

Akhlak itu merupakan gambaran jiwa yang tersembunyi yang timbul 

ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat-buat atau 

terpaksa. Dengan demikian akhlak sifatnya  netral, belum menunjukkan 

kepada baik dan buruk, tetapi pada umumnya apabila akhlak itu disebutkan 

sendirian, tidak dirangkaikan dengan sifat tertentu maka yang dimaksud 
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adalah akhlak  mulia. Misalnya seseorang berlaku tidak sopan pasti 

dikatakan bahwa tidak berahlak, pada hal yang dimaksud  adalah tidak 

sopan, karena hal itu  sopan  merupakan   bahgian dari  akhlaknya. 

Di samping istilah akhlak juga dikenal istilah etika dan moral. Ketiga 

istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk, yang dilakuan oleh 

perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar  masing-masing. 

Bagi akhlak standarnya adalah al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan bagi etika 

standarnya adalah akal pikiran manusia, sedangkan bagi moral standarnya 

adalah adat kebiasan yang sifatnya umum dan berlaku pada kehidupan 

masyarakat.21 

Dalam konteks akhlak, tanpak bahwa yang menjadi standar adalah 

baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana  keseluruhan ajaran 

Islam, yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah. Untuk itu, konsep akhlak 

adalah segala sesuatu yang di nilai baik atau buruk, terpuji atau tercela 

semata-mata karena syara, sifat sabar syukur, pemaaf, pemurah dan jujur di 

nilai baik sedangkan pemarah, dengki, kikir dan dusta di nilai buruk. 

Akhlak menjadi penilaian baik dan buruk berdasarka hati nurani atau  

fitrah manusia yang selalu cinta pada kesucian dan cendrung pada 

kebenaran, namun fitrah manusia  tidak selalamanya berfungsi dengan baik 

karena pengaruh dari luar, misalnya pengaruh lingkungan dan pendidikan.  

                                                           

21
Yunahar Ilyas, Kuliyah Akhlaq,h. 3. 
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Fitrah merupakan potensi dasar yang dipelihara dan dikembangkan, 

dan penilaian baik dan buruk tidak selamanya diserahkan sepenuhnya pada 

hati nurani atau fitrah manusia semata, melainkan di kembalikan pada 

penilaian syara karena penilaian syara tidak bertentangan dengan hati nurani 

manusia, karena sumbernya dari Allah swt.22 

Demikian juga halnya dengan akal pikiran dan adat kebiasaan, ia 

hanyalah satu kekuatan yang dimiliki manusia untuk mencari kebaikan atau 

keburukan. Di katakan demikian karena hasil kerja  akal pikiran berawal dari 

pengalaman empiris kemudian diolah menurut kemampuan pengetahuan. 

Dengan demikian  keputusan yang diberikan akal pikiran dan adat kebiasaan 

hanya bersifat spekulatif, subjektif dan relatif.23  

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa akhlak mempunyai kedudukan 

yang penting dalam ajaran Islam, hal ini karena akhlak ukurannya adalah al-

qur’an dan sunnah sehingga landasannya sangat komprehensip, objektif dan 

universal untuk menentukan perbuatan baik dan buruk, disamping itu pula 

akhlak menjadi misi pokok ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah 

saw.  sedangkan yang lain penuh dengan spekulatif dan subjektif. 

Kaitannya dengan hal tersebut, akhlak merupakan salah satu ajaran 

pokok dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam arti 

                                                           

22
Yunahar Ilyas, Kuliyah Akhlaq,h. 4. 

23
Yunahar Ilyas, Kuliyah Akhlaq,h. 5. 
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bahwa manusia dalam berhubungan dengan Allah (Hablum minallah) dan 

berhubungan sesama manusia (Hablum minannas) harus berdasarkan 

akhlak mulia, yaitu sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan hadis. Dalam hal 

ini, Syahidin dkk, mengatakan bahwa ruang lingkup akhlak terbagi atas lima 

bagian yaitu: 

1. Pola hubungan manusia dengan Allah swt seperti mentauhidkan 

Allah, menghindari syirik, bertakwa kepadanya, memohon 

pertolongan kepadanya, berdo’a, berzikir diwaktu siang maupun 

malam, baik dalam keadaan berdiri, duduk mapun berbaring; 

2. Pola hubungan manusia dengan Rasulullah saw yaitu, menegakkan 

sunnah Rasul, menziarahi kuburnya di madinah dan membaca 

salawat kepadanya; 

3. Pola hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti menjaga 

kesucian diri dari sifat rakus dan mengubar nafsu, mengembangkan 

keberanian  (syaja’ah) dalam menyampaikan yang hak, 

menyampaikan kebenaran dan memberantas kezaliman; 

4. Pola hubungan dengan keluarga seperti, berbakti kepada kedua 

orang tua (birrul walidain) baik dengan tutur kata, pemberian nafkah, 

ataupun do’a memberikan bantuan material maupun moral kepada 

karib kerabat; 
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5. Pola hubungan dengan masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan 

bagaimana menegakkan keadilan, memandang kesedarajatan 

manusia dan membela orang-orang yang lemah.24 

Dari sistematika yang dibuat oleh Syahidin, dkk, tampaklah bahwa 

ruang  lingkup akhlak itu sangat luas, mencakup seluruh pola hidup manusia 

baik secara horizontal sesama makhluk-Nya maupun hubungan secara 

vertikal dengan sang khalik yaitu Allah swt. 

Sistematika di atas dengan sedikit modifikasi, menurut Yunahar Ilyas 

ruang lingkup pembahasan materi akhlak dalam Islam, dibagi menjadi enam 

aspek yaitu: 

a) Akhlak terhadap Allah swt; yaitu bagaimana seorang dapat  

melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangannya seperti salat, zakat, puasa dan sebagainya. 

b) Akhlak terhadap Rasulullah saw; yaitu mencintai  Raulullah  dan 

memuliakannya salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah adalah 

bersalawat kepadanya. 

c) Akhlak pribadi yaitu  seseorang menghiasi hatinya dengan iman 

kepada Allah swt dan  selalu bersikap jujur atau benar kepada siapa 

saja dan kapan saja seperti amanah, jujur.dsb 

                                                           

24
Syahidin, dkk, Moral dan kognisi Islam (Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 235. 
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d) Akhlak dalam keluarga yaitu sikap seseorang untuk melakukan 

pengabdian kepada keluarganya  seperti pengabdian anak kepada 

kedua orang tua. 

e) Akhlak bermasyarakat yaitu sikap seseorang terhadap orang lain 

dalam suatu masyarakat seperti hubungan baik dengan tetangga. 

f) Akhlak bernegara yaitu cara menghargai seseorang terhadap  orang 

lain dalam suatu   pemerintahan  seperti  menghargai putusan 

pemerintah.25 

Selain dari pandangan di atas Mohammad Daud Ali sedikit  

memberikan perbedaan tentang ruang lingkup pembagian akhlak, perbedaan 

itu terletak pada akhlak kepada Rasul dan akhlak terhadap keluarga yang   

digabungkan  menjadi  akhlak pada Makhluk, yang didalamnya menyangkut 

akhlak terhadap rasul dan akhlak terhadap kedua orang tua, bahkan 

dikatakan bahwa akhlak yang termuat di dalam al-Qur’an ibarat laksana 

gugusan bintang-bintang di langit yang tidak dapat dicatat bahkan satu butir 

bisa dilihat dari berbagai segi dan juga mempunya kaitan dan kesamaan. 26  

Hal ini dimaknai bahwa akhlak yang ada didalam al-Qur’an dan hadis 

Rasulullah saw. itu sangat banyak dan jelas tinggal bagaimana seseorang 

                                                           

25
Yunahar Ilyas, Kuliyah Akhlaq,, h. 6. 

26
Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo  

Persada, 2008), h. 356. 



40 
 

16 

memandangnya berdasarkan sudut pandang dan pengetahuan yang 

dimiliknya..  

2. Ciri-ciri Akhlak  

Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari wahyu ilahi yang termaktub 

dalam al-Qur’an maupun sunnah Nabi saw. Akhlak dalam Islam menurut 

Yunahar Ilyas memiliki lima  ciri- ciri diantaranya: 1) Rabbani (2) manusiawi 

(3) Universal (4) keseimbangan dan  (5) Realistik.27 

1. Akhlak Rabbani yaitu ajaran akhlak yang bersumber dari wahyu Allah  swt 

yang terdapat di dalam  al-Qur’an dan al-hadis yang selalu memberikan 

pedoman kepada akhlak, dengan tujuan untuk mencapai kebahgiaan di 

dunia kini , dan memperoleh kebahgian diakhir kelak nanti, disamping itu 

ciri  rabbani selalu menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukan moral 

kondisional dan situasional melainkan akhlak yang benar-benar memiliki 

nilai yang mutlak dan bahkan akhlak rabbani yang mampu menghindari 

sifat kekacuan nilai moralitas dalam hidup manusia. 

2. Akhlak manusiawi yaitu ajaran akhlak yang selalu memenuhi tututan fitrah 

manusia, keinginan jiwa manusia terhadap kebaikan dengan mengikuti 

ajaran akhlak yang terdapat dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam 

diperuntukan kepada manusia yang menginginkan kebahagiaan dalam arti 

hakiki bukan kebahgian yang sifatnya sementara, untuk itu akhlak Islam 
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Yunahar Ilyas, Kuliyah Akhlaq,h. 12. 
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adalah akhlak yang benar-benar memilihara eksistensi manusia sebagai 

makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya. 

3. Akhlak universal, yaitu ajaran akhlak yang sesuai dengan kemanusian 

yang universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik yang 

menyangkut demensi vertikal maupun demensi horizontal, sebagai contoh 

akhlak universal adalah menghindari perbuatan buruk, seperti 

menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh anak karena 

takut miskin, hal ini merupakan contoh akhlak yang disebutkan dalam al-

Qur’an yang perlu dihindari. 

4. Akhlak keseimbagan, yaitu ajaran akhlak yang berada ditengah yang 

selalu mengatur keseimbangan  manusia  tentang perilaku yang baik atau 

yang buruk. Manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan 

besar pada dirinya yaitu kekuatan baik pada hati nurani dan akalnya dan 

kekuatan buruk pada hawa nafsunya, kedua kekuatan ini perlu 

mendapatkan pelayanan masing-masing secara seimbang (jasmani dan 

rohani) sehingga akan  memberikan kebahgian pada diri manusia baik di 

dunia maupun diakhirat. 

5. Akhlak realistik, yaitu  akhlak yang terdapat di dalam   Islam, yang selalu 

memperhatikan kenyataan hidup manusia, meskipun manusia telah 

dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan 

makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusia juga memiliki kekurangan-

kekurangan yang cenderung kepada berbagai macam kebutuhan material 
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dan spiritual. Dengan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki, manusia 

dengan mudah melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran, untuk 

itu Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang berbuat 

kesalahan untuk memperbaiki diri dengan cara bertaubat, bahkan dalam 

keadaan terpaksa Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu, 

walaupun hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. 

3. Pembagian Akhlak 

Akhlak dalam pandangan Islam dibagi menjadi dua yaitu Akhlaqul 

karimah (akhlak terpuji) yaitu akhlak yang baik dan benar menurut syariat 

Islam, dan akhlaqul madzmumah (akhlak tercela) yaitu akhlak yng tidak baik 

dan tidak benar menurut Islam.28  

a. Akhlaq Mahmudah (Akhlak Mulia ) 

Asmaran AS dalam Al-Ghazali  mengemukakan bahwa akhlak mulia 

atau akhlak terpuji adalah menghilangkan semua adat kebiasaan  yang 

tercela yang telah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari 

perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang 

baik, melakukannya dan mencintainya.29  

Ahmad Amin mengemukakan bahwa akhlak ialah menangnya 

keinginan dari beberapa keinginan manusia dengan langsung dan berturu-

                                                           

28
Barmawi Umary, Materi Akhlak (Cet. II; Solo: Ramadhani, 1993), h.96.  

29
Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 206. 
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turut, seorang dermawan adalah orang yang menguasi keinginan memberi.30 

Sedangkan al-Qasimi mengemukakan bahwa yang dimaksud budi pekerti 

atau akhlak mulia adalah membuat kerelaan semua makhluk, baik dalam 

keadaan kesukaan (keadaan cukup) maupun dalam keadaan kedukaan ( 

keadaan kurang).31 Disamping itu pula Yatimin Abdullah mengatakan bahwa 

akhlaq mahmudah adalah tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda 

kesempurnaan iman seseorang kepada Allah swt.32 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa suatu keingian itu 

sudah terbiasa menghendaki yang baik, maka sifat itu dinamakan 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 apa adanya dan berani mengakui kesalahan 

yang diperbuat.33 Jujur biasnya mengatakan sebenar-benarnya apa 

yang dimiliki dan diinginkan, tidak pernah melakukan kebohongan 

                                                           

30
Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak) (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 62. 

31
Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Mau’izatul Mu’minin (Kairo: Dar al-Usur li al-

Taba’wa al-nasyr, 1992 ), h. 194. 

32
Yatmini Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, h. 40. 

33
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Prespektif Perubahan, 

Menggas platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik (Cet. III; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011), h. 83 
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terhadap perbuatan yang pernah dilakukan baik yang berkaitan 

dengan dirinya maupun orang lain. 

 Sifat jujur yang berkaitan dengan dirinya  biasanya diwujudkan 

dengan pengakuan atas kesalahan yang dilakukan, dan sifat jujur 

yang berkaitan dengan orang  lain dapat diwujudkan dengan 

pengakuan atas  segala kelebihan yang dimiliki oleh orang lain.34 

Kejujuran adalah kualitas suara hati yang hanya akan menetap pada 

diri pribadi yang kuat.  

Orang yang jujur hidupnya selalu berada pada kebenaran dan 

keselamatan sedangkan orang yang menolak, berpikir, bersikap dan 

berprilaku tidak jujur maka dia berada dalam perjalanan yang  salah. 

Seseorang yang kecanduan berbohong akan terus berbohong 

kepada siapa saja termasuk kepada Tuhan. Kejujuran adalah kunci 

utama keberhasilan sesorang, termasuk guru. Guru dituntut untuk 

bersikap jujur, baik kepada diri sendiri maupun peserta didiknya.  

Dari uraian di atas memberikan pemahaman bahwa sikap jujur 

merupakan suara hati yang  selalu mengatakan sesuatu sesuai 

dengan yang sebenarnya, orang yang bersikap jujur dalam hidupnya 

selalu mudah dan  sangat disenagi oleh orang, sedangkan orang 
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Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Krakter Perspektif Islam (Cet. I; 

Bandung: Remadja Rosdakarya, 2011), h. 48 
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yang  tidak jujur (berbohong)  dalam hidupnya selalu susah karena 

tidak dapat percaya apa yang dilakukan. 

2) Disiplin artinya taat kepada peraturan. Seseorang dikatakan disiplin 

apabila melakukan pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai 

dengan waktu dan tempatnya serta dikerjakan dengan penuh 

kesadaran, ketekukunan dan tanpa paksaan dari siapa pun atau 

ikhlas.35 

Secara kunseptual, kedisiplinan adalah sikap mental untuk 

melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-

benar menghargai waktu. Disiplin adalah kunci kesuksesan 

seseorang, termasuk guru. Seorang guru yang menghendaki 

kesuksesan dalam melaksanakan tugas profesinya, harus memiliki 

pribadi disiplin tinggi. 

Guru yang memiliki sikap disiplin tinggi biasanya datang dan 

pulang tepat waktu. Dia mengajar dengan penuh tanggung jawab, 

menaati aturan-aturan yang berlaku di sekolah atau madrasah, 

mampu menjadi teladan atau contoh bagi peserta didiknya dan 

sangat antusias dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas maka dapat 

dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki sikap disiplin yang tinggi 

                                                           

35
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Prespektif Perubahan, 

Menggas platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik h.85. 
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tentu lebih cepat meraih suatu kesuksesan dibanding orang yang 

tidak disiplin.  

3)  Tanggung Jawab yaitu sikap dan perilaku yang menanggung segala 

akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.36 Tanggung jawab 

dapat diimplimentasikan dengan mengerjakan segala tugas-tugas 

dengan semestinya dan menghindarkan diri dari sikap serta  

tingkahlaku yang selau menyalahkan orang lain. 

Tanggung jawab juga dapat dimaknai dengan memahami dan 

menerima resiko atau akibat yang dimunculkan dari perbuatan, baik 

yang berkaitan dengan diri sendiri maupun yang berhubungan 

dengan orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  

tanggung jawab adalah menerima resiko atas tugas yang dikerjakan 

baik yang sifatnya konstruktif maupun destruktif. 

Selain dari  contoh sifat terpuji yang telah dikemukakan di atas masih 

banyak  contoh akhlak mulia yang lain seperti: 

(a) Al-Sidq (benar, jujur) 

(b) Al-Adl (adil) 

(c) Al-Alifah (disenangi) 

(d) Al-Haya (malu) 

                                                           

36
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik (Cet. III; 
Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 83 
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(e) As-Syajaah (berani) 

(f) As-Sabru (sabar) 

(g) Al-Quwwah (kuat) 

(h) Ar-Rahmah (kasih sayang) 

(i) At-Ta’awun (tolong menolong) 

(j) Al-Islah (damai).37 

b. Akhlaqul Madzmu>mah (Akhlak tidak Baik) 

Dalam perkembangan zaman dan teknologi yang sangat maju pesat 

banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak nilai-nilai 

keimanan, ini diakibatkan 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, 

tingkah laku, 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 serta  tiang utama 

dari akhlak tidak baik adalah nafsu jahat. 

Yatimin Abdullah mengemukakan bahwa akhlaqul madzmumah adalah 

perangai atau tingkah laku dan tutur kata yang tercermin pada diri manusia, 

                                                           

37
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik, h. 25. 
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dan selalu melekat atau mennyatu dalam bentuk yang tidak menyenangkan 

pada orang lain.38 Adapun akhlak Madzmumah antara lain: 

1) Dengki ialah rasa benci dalam hati terhadap kenikmatan orang lain 

dan disertai maksud agar nikmat itu berpindah atau hilang 

kepadanya. Dengki termasuk penyakit hati dan merupakan sifat 

tercela, hukumnya haram karena dapat merugikan orang lain. Orang 

dengki tidak segan-segan mencari tipu daya untuk menghilangkan 

nikmat orang lain dan dia akan merebutnya.39 

2) Riya adalah amalan yang dikerjakan seseorang dengan niat tidak 

ikhlas, variasinya bisa bermacam-macam, amalan itu bisa dikerjakan 

dengan maksud ingin dipuji orang lain, amalan sengaja dilakukan 

untuk mendapatkan keinginan sesaat hal ini sering dilakukan oleh 

seorang pejabat kepada atasan untuk mendapatkan kedudukan 

karena semua kebaikan dikerjakan untuk memikat hati orang lain.40 

3) Iri hati yaitu merasa kurang senang melihat keberhasilan orang lain, 

kurang senag melihat orang lain beruntung, cemburu dengan 

keberuntungan orang lain, tidak rela melihat orang lain mendapatkan 

                                                           

38
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik, h 56. 

39
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik, h 62. 

40
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik, h. 68. 
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nikmat dan kebahgiaan.41 Iri hati merupakan perbuatan yang tercela, 

apabila seseorang mendapat nikmat atau berhasil dalam cita-cita, hal 

ini apabila  dijadikan sebagai pelajaran atau cambuk  untuk 

mendorong diri pribadinya  sehingga sukses seperti orang lain. Sifat 

seperti inilah yang dimaksud sifat seorang muslim. Selain dari sifat-

sifat madzmumah yang telah dijelskan di atas masih ada contoh sifat 

yang lain diantaranya: 

(a) Ananiyah (egois) 

(b) Al-baghyu (melacur) 

(c) Al-Buhtan  (dusta) 

(d) Al-khianah (khianat) 

(e) Az-Zulmu (aniaya) 

(f) Al-Ghibah (mengumpat) 

(g) An-namimah (adu domba.42 

4. Pembinaan Akhlak 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan dan  perhatian pertama dalam 

Islam, hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad 

saw.  

                                                           

41
Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik., h. 64. 

42
 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan, 

Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik., h. 26. 
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 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 dinilai sebagai 

kemunafikan. Sebagaimana firman Allah. Q.S. al-Baqarah/2 : 8-9. 

                                    

               

Terjemahnya: 

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah 
dan hari kemudian," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-
orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang 
yang beriman, padahal mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang 
mereka tidak sadar.43 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa iman yang dikehendaki Islam bukan  

iman yang hanya sampai pada ucapan dan keyakinan, tetapi iman yang 

disertai  dengan akhlak yang mulia, seperti tidak meragukan ajaran yang 

dibawah oleh Rasulullah saw. dan mau merelakan diri dan harta untuk 

berjuang dijalan Allah swt. hal ini baru menunjukkan bahwa keimanan akan 

membuahkan akhlak dan juga memperlihatkan bahwa Islam sangat 
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Departemen Agama, al-Qur’an terjemahnya, h 3 
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mendambakan terwujudnya akhlak yang mulia.44 Adapun cara unrtuk 

melakukan pembinaan  akhlak  peserta didik adalah: 

a) Pembiasaan  Sejak Kecil dan Kontinyu. 

Pembiasaan  akhlak  mulia dapat dilakukan  dengan pembiasaan 

sejak kecil dan berlangsung secara kontinyu, Abuddin Nata dalam Imam al-

Ghazali  mengatakan bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat 

menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Seseorang  

membiasakan berbuat jahat maka ia menjadi orang jahat.45 Untuk itu akhlak 

itu diajarkan dengan cara melatih jiwa kepada pekerjaan atau akhlak yang 

mulia. Jika seseorang menghendaki agar menjadi pemurah, maka ia harus 

membiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga 

murah hati  dan murah tangannya maka itu menjadi sifat yang melekat  

dalam diri. 

 Kaitannya dengan pendapat di atas Abuddin Natta dalam Waston 

seorang tokoh behaviorisme Amerika mengatakan: Berilah saya sejumlah 

anak yang baik keadaan badannya, dan situasi yang saya butuhkan, serta 

dari setiap anak, entah yang mana dapat saya jadikan seorang dokter, 

                                                           

44
Abuddin Nata, Akhlak Tasauf  ( Cet. VIII; Jakarta : Raja Grafindo Jakarta, 2009), h. 

160 

45
Abuddin Nata, Akhlak Tasauf, h. 164. 
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seorang pedagang, seorang ahli hukum, atau jika memang dikehendaki, 

menjadi seorang pengemis atau pencuri.46 

Dari pandangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan  

bahwa pembinaan akhlak dapat dilakukan dengan  pembiasaan sejak kecil 

karena pembiasaan sejak kecil secara tidak langsung telah masuk 

pengetahuan, sikap dan perilaku dalam diri pribadi anak, sehingga menjadi 

kebiasaan yang sangat mudah untuk dilakukannya, tanpa membutuhkan 

pengawasan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan  dalam hidup. 

b) Keteladanan 

Akhlak yang baik tidak cukup dibentuk dengan pelajaran, instruksi dan 

larangan, sebab tabiat jiwa manusia untuk menerima keutamaan, tidak cukup 

dengan seorang guru hanya mengatakan kerjakan ini dan jangan 

mengerjakan itu, tetapi perlu menanamkan sopan santun dan hal ini 

membutuhkan proses pendidikan yang memakan waktu yang panjang serta  

membutuhkan pendekatan yang lestari. 

Pendidikan itu tidak akan sukses, melainkan jika disertai dengan 

pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.47 Abuddin Nata dalam Adler 

mengemukakan bahwa tidak ada kualitas pembelajaran tanpa ada perilaku 

dari guru, dan tidak ada kualitas hasil pendidikan tanpa ada kualitas 

                                                           

46
Abuddin Nata, Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran (Cet. II; Jakarta: 

Pranada Media Group, 2011), h. 122. 

4747
Abuddin Nata, Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, h.165. 
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pembelajaran. Jadi, intinya kualitas hasil pendidikan  sangat dipengaruhi oleh 

kualitas perilaku (keteladanan) guru karena itu, tidak ada anak yang tidak 

bisa dididik, yang ada guru yang tidak berhasil mendidik.48 

 Kaitanya dengan hal tersebut di atas  dapat dipahami bahwa  Akhlak 

anak akan rusak karena anak mudah terpengaruh oleh orang yang 

dikaguminya, dengan demikian untuk membina akhlak mulia maka keteladan 

dari orang yang berpengaruh (Guru) sangat penting. Cara yang seperti ini 

telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan  dalam al-Qur’an Allah  firman  Q.S. 

al-Ahzab/33: 21. 

                                    

 
Terjemahnya: 

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.49 
 

 Dari pandangan di atas Sjarkawi  dalam Freud mengemukakan bahwa 

pembinaan moral (akhlak) dalam pendidikan kurang efektif, ketidak efektifan 

itu disebabkan oleh karakter moral (akhlak ) telah dibentuk lebih awal 

dirumah karena pengaruh dan keteladanan dari orang tua.50 Menurut Wina 

                                                           

48
Muhaimin , Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Cet. I; 

Jakarta: Ramaja Grafindi Persda, 2011), h. 15. 

49
Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 595. 

50
Sjarkawi, Pembentukan kepribadian anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 
h. 37. 
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Sanjaya mengatakan salah satu karakteristik peserta didik adalah keinginan 

untuk melakukan peniruan (imitasi).51 hal yang ditiru adalah perilaku-perilaku 

yang diperagakan oleh orang yang menjadi idolanya atau orang yang 

dihormatinya, peniruan yang dimaksud adalah keteladanan. 

 Dari pandangan di atas dapat  disimpulkan bahwa pembinaan akhlak 

hanya dapat dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan, hal ini dianggap 

sangat  berpengaruh,  meskipun demikian bukan berarti faktor lain diabaikan 

namun  dipandang tidak cukup memberikan hasil yang efektif  contohnya  

seperti pembinaan melalui proses pendidikan, hal ini bisa diwujukan dalam 

sekejap tetapi hasilnya sebatas transfer pengetahuan (kognitif), dan belum 

sampai pada tingkat afektif (makna) dan psikomotorik (nilai). 

 Kaitannya dengan pernyataan di atas, Hamka Haq mengatakan 

bahwa ketika pendidikan dipahami sebagai wadah untuk semata-mata 

mencetak generasi yang cerdas dan pintar, maka lembaga pendidikan itu 

sebagai lembaga pengajaran yang  menciptakan generasi yang kasar, batin 

yang hampa,  hati nurani yang gersang yang pada akhirnya dilembaga 

pendidikan, bermuncul tawuran, pembunuhan dan narkoba serta akan 

muncul  penganiayaan terhadap guru.52 

                                                           

51
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Cet. VII; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 278. 

52
Hamka Haq, Islam Rahmah Untuk Bangsa (Cet. I; Jakarta: RMBOOKS, 2009),  h. 

326. 
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Dengan demikian untuk membina  perilaku yang baik bagi peserta 

didik maka strategi yang paling tepat bagi seorang guru adalah menerapkan 

keteladan karena sikap keteladan membuat dengan mudah peserta didik 

menirunya, tanpa menimbulkan ketersinggungan dan keterpaksaan dalam 

dirinya. 

5. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap pembinaan akhlak 

Pembinaan akhlak merupakan upaya   mempersiapkan peserta didik, 

untuk  menghadapi era globalisasi yang dipandang sebagai zaman serba 

maju dan serba  baru,  disatu sisi mendatangkan mudarat dan dilain sisi 

mendatangkan manfaat, untuk itu, peserta didik yang dipandang sebagai 

generasi penerus , harus dilakakukan pembinaan baik secara formal maupun 

non formal, karena peserta didik inilah yang menjadi generasi  penerus 

bangsa. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak  

secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga: 

a) Keluarga  

Pergaulan yang utama dalam pembinaan anak adalah keluarga, 

karena keluarga adalah pusat kegiatan rohani anak, untuk mengenal dengan 

alam luar, maka setiap reaksi, emosi dan pemikiran yang ditanpilkan oleh 

anak dikemudian hari, itu dipengaruhi oleh sikap keluarga dipermulaan 

hidupnya dulu. 

Jadi peran keluarga (orang tua) terhadap perkembangan anak, baik 

dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk mental, mempunya arti yang sangat 
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besar bagi anak. Perkataan dan perbuatan orang tua mempunyai makna 

yang dalam sehingga berpengaruh terhadap  pembinaan anak. Sjarkawi 

mengemukakan bahwa keluarga  sebagai tempat seorang anak  tumbuh dan 

berkembang, sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak, terutama dari 

cara  orang tua mendidik.53 Contoh pembinaan keluarga (orang tua) yang 

buruk yaitu  sering orang tua memerintahkan anaknya “kalau ada telpon 

katakan bahwa  ayah dan ibu tidak ada” (alasan karena  tidur) pernyataan 

seperti ini menunjukan bahwa orang tua telah mengajarkan pada anak untuk 

berbohong, hal ini dapat memberikan pemahaman   kepada anak, bahwa 

berbohong itu boleh dilakukan. Berkaitan dengan contoh di atas Mulyono 

Abdurrahman mengatakan bahwa orang tua yang mengajarkan  hal-hal yang 

baik  dengan anak di rumah maka orang tua tersebut menjadi guru bagi anak, 

namun orang tua yang kecewa, frustrasi yang memberikan contoh yang salah 

maka orang tua itu tidak menjadi guru dalam keluarga.54 Untuk itu dalam 

pembinaan akhlak mulia bagi anak sangat membutuhkan contoh yang baik 

dari keluarga.  

b) Lingkungan masyarakat 

                                                           

53
Sjarkawi, Pembentukan kepribadian anak, Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, h. 19. 

54
Mulyono Abdurrahman, Bagi  Anak  Berkesulitan  Belajar (Cet. II; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), h. 110. 
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Lingkungan merupakan tempat pergaulan bagi masyarakat di mana 

lingkungan itu, dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak 

secara individu, jika lingkungan baik akan memberikan dampak kebaikan 

pada anak dan jika lingkungan keras dan kotor akan memberikan dampak 

negatif pada anak, tapi kesemunya itu terletak pada orang tua bagaimana 

kepedulian terhadp anaknya. Hal ini sesuai dengan  teori emperisme yang 

dikemukakan oleh Jhon Luck yang mengatakan bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, 

yaitu lingkungan masyarakat termasuk pembinaan pendidikan yang 

diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan pada anak itu baik 

maka  baiklah anak itu, demikian juga sebaliknya.Teori ini dikenal juga 

dengan teori tabularasa.55 Aliran ini sangat optimis bahwa faktor  pendidikan 

sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadi anak. 

c) Pendidikan Formal 

Perkembangan dan pertumbuhan anak sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan, dalam arti, sekolah yang dianggap mampu untuk membina 

kepribadian anak, ini bukan berarti orang tua telah mengalihkan 

tanggungjawab pembinaan anak  pada pendidikan, tetapi hakekat beban 

pembinaan anak dalam pendidikan tetap berada pada orang tua dan orang 

tualah yang berhak untuk menentukan kemana anak harus melangkah, tetapi 
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Bimo Walgito, Pengantar   Psykologi Umum (Cet. V; Yogyakarta: Andi  Offset, 

2005), h. 50. 
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sebagai  orang tua harus mengetahui kecenderungan anak terhadap suatu 

masalah yang harus dihadapi apabila kecenderungan itu berkaitan dengan 

suatu keahlian atau profesi maka keahlian itu perlu disalurkan lewat proses 

pendidikan. 

Pembinaan akhlak melalui pendidikan sangat relavan dengan teori 

konvergensi yang dikemukakan oleh William Stern yang mengatakan   bahwa 

pembinaan seseorang  dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal.56  

 Kedua fakor ini, yang sangat relevan  dalam pembinaan anak melalui 

pendidikan adalah faktor eksternal karena faktor eksternal yang dirancang 

secara husus untuk melakukan interaksi dalam lingkungan pendidikan. 

Sedangkan faktor internal berupa fitrah lebih cenderung melekat pada diri 

sedangkan  anak bisa berkembang harus dibina melalui berbagai cara dan 

metode dalam pendidikan.  

C. Hasil Kajian yang Relevan 

Penelitian ini memfokuskan tentang pembinaan akhlak peserta didik di 

MTs Negeri 1 Manado. Walaupun  ada peneliti lebih dahulu yang meneliti 

tentang pembinaan akhlak akan tetapi pada penelitian ini tentunya memilliki 

kesimpulan yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu 

sebagai berikut: 
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M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 113 
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1. Aminah Azis, Jurnal Kuriositas Edisi Vii Vol.2, Desember 2014 dengan 

judul: Pendidikan Akhlak Dalam Upaya Membina Kepribadian Siswa 

MAN 2 Parepare. Pada penelitian tersebut, peneliti telah memfokuskan 

penelitianya tentang bagaimana bentuk dan hambatan pembinaan 

akhlak dalam upaya membina kepribadian muslim bagi siswa MAN 2 

Parepare. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti telah 

mengambil kesimpulan bahwa (1). Bentuk-bentuk Pelaksanaan 

pendidikan akhlak dalam upaya membina kepribadian muslim bagi 

siswa   MAN 2 Parepare ada dua ,pertama yaitu pembinaan dalam 

bidang syariah dan yang kedua pembinaan dalam bidang 

akhlak/muamalah. Dalam bidang syariah yaitu melaksanakan shalat 

wajib dengan berjamaah , melaksanakan shalat dhuha sebelum 

dimulai pembelajaran dan  puasa senin kamis, sedangkan dalam 

bidang akhlak/muamalah dipersiapkan kegiatan trening dakwah 

dengan menyiapkan materi seperti berbuat baik sesama , saling 

menghargai dan saling membantu, jujur,  sopan santun, berprilaku 

yang baik,  menggunakan pakaian yang islami. (2) Dampak pendidikan 

akhlak dalam upaya membina kepribadian muslim  di  MAN 2 

Parepare,  membawa dampak yang besar terhadap perubahan sikap 

siswa dan berpengaruh terhadap perilaku ibadah dan akhlak serta 

pengetahuan keagamaan siswa. 
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2. Selly Sylviyanah, Jurnal Tarbawi Vol. 1 No. 3 September 2012 dengan 

judul Pembinaan Akhlak Mulia pada Sekolah Dasar (Studi Deskriptif 

Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Al-Rahman). Dalam jurnal ini 

telah dijelaskan bahwa Akhlak mulia merupakan pondasi utama dalam 

pembentukkan pribadi manusia. Untuk merealisasikan akhlak mulia 

dalam kehidupan, perlu adanya suatu pembinaan yang dilakukan 

secara terus-menerus khususnya pada sekolah dasar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh 

pihak sekolah khususnya SDIT Nur-al Rahman dalam membina akhlak 

mulia peserta didiknya. Upaya tersebut meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, serta hasil yang dicapai dari pembinaan akhlak mulia di 

SDIT Nur al-Rahman. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Pertimbangan penggunaan metode 

ini adalah untuk mengungkapkan realitas dan aktualitas mengenai 

pembinaan akhlak mulia pada SDIT Nur al-Rahman. Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan empat metode yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur. Berdasarkan hasil 

penelitian, diperoleh gambaran mengenai perencanaan pembinaan 

akhlak mulia yaitu dengan menetapkan indikator atau acuan 

pembinaan akhlak mulia di sekolah. Indikator tersebut terdiri dari 

pembiasaan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) serta janji 

pelajar Islam. Setelah itu barulah dibentuk team khusus afeksi agar 

http://jurnal.upi.edu/tarbawi/author/selly-sylviyanah
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pembinaan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Pelaksanaan pembinaan akhlak mulia pada SDIT Nur al 

Rahman dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu 

pembiasaan, keteladanan, serta pemberian pahala dan sanksi. Orang 

tua peserta didik pun ikut bekerja sama dengan pihak sekolah dalam 

pembinaan akhlak anaknya. Faktor pendukung dalam pelaksanaan 

pembinaan akhlak mulia adalah lingkungan belajar yang kondusif serta 

religius dengan prasarana yang lengkap dan memadai bagi peserta 

didik diimbangi dengan pendidiknya yang berkompeten dan sudah 

pasti dapat dijadikan contoh yang baik bagi peserta didik. Faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pembinaan akhlak mulia adalah 

kepribadian yang kurang baik dari setiap individu, faktor keluarga, 

teknologi yang pesat, serta faktor dari pendidik itu sendiri. Hasil dari 

pembinaan akhlak mulia adalah terbentuknya akhlak mulia peserta 

didik. Hal ini dapat terlihat pada keseharian peserta didik di sekolah. 

3. Marzuki, jurnal Jurnal Tarbawi 2002 dengan judul: Pembentukan Kultur 

Akhlak Mulia di Kalangan Mahasiswa Uny Melalui Pembelajaran PAI. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap satu masalah tentang 

pembelajaran PAI di UNY dan perannya dalam pembentukan akhlak 

mulia di kalangan mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, angket, dan 

dekumentasi lalu dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan 
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pendekatan induktif. Hasilnya adalah bahwa pembelajaran PAI 

memiliki peran yang penting dalam pembentukan akhlak mulia di 

kalangan mahasiswa, jika didukung oleh para dosen yang 

berkompeten, input yang baik, materi ajar yang memadai, dan proses 

perkuliahan yang baik. Sebaliknya, jika dukungan itu tidak ada, tujuan 

yang diinginkan akan sulit terealisasi. Di antara problem yang muncul 

adalah kemampuan mahasiswa yang beragam, perhatian mahasiswa 

terhadap akhlak mulia masih kurang, materi pembelajaran PAI masih 

menekankan pada aspek kognitif, dan masih sulitnya melakukan 

kontrol terhadap mahasiswa di luar kuliah. Berdasarkan hasil 

penelitian dan penulis menemukan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: (1). Perkuliahan PAI di UNY ditempuh dengan empat cara 

yang kesemuanya menjadi satu kesatuan, yaitu perkuliah pokok PAI di 

kelas, kuliah umum PAI, tutorial PAI, dan pesantren sehari. (2). 

Pembelajaran PAI mempunyai peran yang sangat penting dalam 

rangka pembentukan kultur akhlak mulia di kalangan mahasiswa UNY. 

Pembelajaran PAI yang dikemas dengan baik dan didukung oleh 

dosen PAI yang berkompeten, input mahasiswa yang baik, materi 

yang memadai, serta metode dan strategi yang baik akan memberikan 

pengaruh yang besar dalam keberhasilan proses pembelajaran PAI, 

sehingga pembentukan kultur akhlak mulia di kalangan mahasiswa 

bisa terwujud dengan baik. (3).Problematika yang muncul dalam 
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pembelajaran PAI di UNY cukup banyak. Di antara problem yang 

muncul adalah kemampuan dasar mahasiswa UNY tentang PAI 

sangat beragam, perhatian mahasiswa terhadap masalah akhlak 

masih sangat kurang, materi pembelajaran PAI masih menekankan 

pada aspek kognitif, dan sulitnya melakukan kontrol terhadap 

mahasiswa di luar perkuliahan. Problematika ini harus diantisipasi 

dengan memaksimalkan fungsi dosen dalam pembelajaran PAI.  

Dari beberapa literatur dan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas, 

penulis belum menemukan suatu kajian secara khusus yang berkaitan 

dengan pembinaan akhlak peserta didik  MTs Negeri 1 Manado sebagaimana 

yang penulis bahas dalam penelitian ini. 


