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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ewen Junarta (2012) dengan judul 

“Pengaruh Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembinaan 

Moral Siswa Kelas V SD Negeri Sekecamatan Danurejan Yogyakarta

Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan peran guru PAI terhadap pembinaan moral 

siswa kelas V SD N Sekecamatan Danurejan Yogyakarta tahun ajaran 

2011/2012. Hal ini dapat dilihat pada analisis data penelitian yang 

menunjukan bahwa t-hitung (3,260) lebih besar dari pada t-tabel (2,00). 

Variabel Peran Guru Pendidikan Agama Islam memiliki pengaruh terhadap 

Pembinaan Moral Siswa Kelas V SD Negeri Sekecamatan Danurejan 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 sebesar 42,3%. Artinya, semakin 

tinggi peran guru maka semakin tinggi pula moral siswa, meski ada variabel 

lain yang juga dapat mempengaruhi moral siswa. Dengan demikian seluruh 

hasil uji analisis dalam penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan.

2. Henni Purwaningrum (2015) dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMP Islam Ngadirejo Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Usaha-usaha 

yang dilakukan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Islam Ngadirejo dilaksanakan secara intensif setiap hari dan setiap 
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minggunya, seperti upaya Sholat Dhuhur Berjama‟ah, SPQ (Sekolah 

Pendidikan Al-Qur‟an), Mujahadah. 2. Metode Pembinaan akhlak siswa 

yang dilakukan guru yaitu ceramah, pembiasaan, konseling dan hukuman. 3. 

Faktor yang mendukung dalam pembinaan akhlak: a. Faktor keluarga 

ataupun orang tua yang sangat berperan aktif ikut membina akhlak siswa. b. 

Lingkungan atau masyarakat sekitar sekolah. c. Lingkungan sekitar tempat 

tinggal siswa yang masih kental dengan hal-hal keagamaan. d. Tata tertib 

sekolah untuk menghambat kenakalan siswa. 4. Faktor yang menghambat

pembinaan akhlak: a. Waktunya tidak cukup untuk membina akhlak siswa 

yang sebanyak itu. b. Terbatasnya pengawasan pihak sekolah. c. Sikap dan 

perilaku siswa yang beragam. d. Pergaulan siswa yang tidak dapat dikontrol. 

e. Kurangnya kesadaran siswa untuk mengikuti kegiatan yang diwajibkan 

oleh sekolah. f. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. g. Maraknya 

perkembangan informasi jaman sekarang.

3. Diki Shofanudin (2010) dengan judul “Peranan Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Proses Pembinaan Akhlak Siswa SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

bahwa masalah akhlak bagi para remaja khususnya siswa SMP sebagai 

masa remaja awal, merupakan permasalahan yang harus ditangani secara 

serius. Beragamnya persoalan para siswa yang menginjak usia remaja yaitu 

menyangkut masalah penyimpangan akhlak akibat pengaruh media massa 

(seperti VCD, acara-acara televisi yang berbau kekerasan, pornografi dan 

porno aksi) serta adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, berdampak 
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negatif terhadap perkembangan kepribadian siswa yang dihadapi sekolah 

akhir-akhir ini. Hal tersebut mendorong guru pendidikan agama Islam harus 

lebih serius memahami peranannya dalam mendidik dan membina akhlak 

siswa. Dalam hal ini peranan guru pendidikan agama Islam dalam proses 

pembinaan akhlak siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun ajaran 

2009/2010 yaitu berperan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama 

Islam kepada siswa, menerapkan sikap disiplin dalam diri siswa

menerapkan kebiasaan yang baik pada siswa dan memberi contoh atau

teladan yang baik pada siswa.

4. Syamsiyah Setyaningsih (2007) dengan judul “Faktor-faktor Kendala 

Internalisasi Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Aliyah 1 

Boyolali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Agama Islam 

merupakan pendidikan yang tidak hanya cukup untuk diketahui dan hanya 

menjadi pengetahuan saja sehingga hanya sampai pada pengetahuan kognitif. 

Lebih dari itu, Pendidkan Agama Islam merupakan ilmu pengetahuan yang 

aplikatif, yaitu ilmu yang harus ditindaklanjuti dengan sebuah pemahaman, 

penghayatan dan pandangan hidup yang mampu mengantarkan perilaku siswa 

sesuai dengan nilai-nilai agama. Pendidikan Agama Islam adalah sebuah sistem 

pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin 

kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah 

menjiwai dan mewarnai kepribadiannya.
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B. Kerangka Teori

1. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menurut  Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik, pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru merupakan orang yang pekerjaannya mengajar atau 

memberikan pelajaran di sekolah atau di dalam kelas. Guru berarti orang 

yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut 

bertanggungjawab dalam membentuk anak didik mencapai kedewasaan 

masing-masing (Ahmad Barizi, 2009: 142).

Di dalam literatur pendidikan agama Islam, seorang guru

pendidikan agama Islam disebut sebagai ustadz, muallim, murraby,

mursyid, mudarris, dan muaddib. Kata “ustadz” biasanya digunakan 

untuk memanggil seorang profesor, ini mengandung makna bahwa 

seorang guru PAI adalah orang yang dituntut untuk selalu berkomitmen 

terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik 

dan pengajar ilmu-ilmu keislaman. Profesional bagi seorang guru dimasa 

kini juga perlu di iringi dengan usaha untuk memperbaiki dan 

memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan 

zaman (Muhaimin, 2010: 209).
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Kata “muallim” berasal dari kata ‘ilm” yang berarti menangkap

hakekat sesuatu. Dalam setiap ‘ilm terkandung dimensi teoritis dan

dimensi amaliyah. Ini mengandung makna bahwa seorang guru 

pendidikan agama Islam adalah orang yang dituntut untuk mampu 

memperjelas hakekat ilmu pengetahuan yang diajarkannya serta 

menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya dan berusaha 

membangkitkan peserta didik untuk mengamalkanya.

Kata “Muraby” berasal dari kata “rabb” yang berarti menciptakan,

memelihara dan mangatur. Kata ini mengandung makan bahwa guru

pendidikan agam Islam adalah orang yang mendidik dan menyiapkan

peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara

hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya,

masyarakat, dan alam sekitarnya.

Kata “Mursyid” berasal dari kata “arsayada-yursyidu-irsyadan-wa 

mursyadan-fahuwa mursyidun” yang berarti mencapai kedewasaan 

dalam konteks pendidikan mengandung makna bahwa guru pendidikan 

agama Islam adalah orang yang dijadikan model atau sentral identifikasi 

diri yakni pusat anutan dan teladan bahwa konsultan bagi peserta 

didiknya.

Kata “Mudarris” berasal dari kata “darrosa-yudarrisu-darsan wa 

durusan wa dirasatan”, yang berarti terhapus, hilang bekasnya,

menghapus, menjadi usang, melatih, dan mempelajari. Dilihat dari

pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta
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didiknya menghilangkan ketidaktahuan atau membrantas kebodohan

mereka serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat minat dan

kemampuanya. Kata “Muaddib” berasal dari kata adab, yang berarti 

moral, etika, dan adab atau kemajuan. Guru dalam konteks ini adalah 

orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk 

membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.

Guru pendidikan agama Islam merupakan guru agama disamping 

melaksanakan tugas pengajaran yaitu memberitahukan pengetahuan 

keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi 

peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian dan pembinaan 

akhlak juga menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan 

ketaqwaan para peserta didik (Zakiah, 2015: 99).

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya guru pendidikan agama Islam adalah orang yang secara sadar

melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan kepada peserta

didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam serta bertanggung

jawab atas ilmu yang telah diamalkannya baik pada peserta didiknya, 

pada masyarakat, pada diri sendiri serta pada Allah SWT kelak.

b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Banyak peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau

siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Syaiful Bahri 

Djamarah (2010: 43) menjelaskan tentang berbagai peran yang 

diharapkan dari seorang guru yaitu:
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1) Korektor

Korektor adalah seseorang yang mampu memberikan evaluasi baik 

dan buruknya sesuatu. Sebagai korektor guru harus bisa membedakan 

mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang 

berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di 

masyarakat.

2) Inspirator

Inspirator adalah seseorang yang mampu memberikan gagasan contoh 

dan mampu menginspirasi orang lain. Sebagai inspirator, guru harus 

dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. 

Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat 

memberi petunjuk bagaimana cara belajar yang baik.

3) Informator

Informator adalah seseorang yang yang mampu memberikan 

informasi terhadap sejumlah ilmu pengetahuan. Sebagai informator, 

guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu 

pengetahuan ilmu dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran 

untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam 

kurikulum.

4) Organisator

Organisator adalah seseorang yang mampu mengelola kegiatan 

akademik. Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang 

diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan 
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pengelolaan, kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, 

menyusun kalender akademik dan sebagainya.

5) Motivator

Motivator adalah seseorang yang mampu memberikan dorongan 

kepada orang lain. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat 

mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya 

memberikan motivasi, guru dapat menganalisi motif-motif yang 

melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di 

sekolah.

6) Inisiator

Inisiator adalah seseorang yang mampu menjadi pencetus dalam 

bermunculannya ide-ide pembelajaran. Dalam peranannya sebagai 

inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam 

pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada 

sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.

7) Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang mampu memberikan fasilitas dalam 

menjembatani kesulitan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru 

hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

kemudahan kegiatan belajar anak.

8) Pembimbing

Pembimbing adalah seseorang yang mampu memberikan arahan dan 

bimbingan kepada orang lain. Peran ini harus lebih dipentingkan, 
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karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak 

didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap.

9) Demonstrator

Demonstrator adalah seseorang yang mampu memperagakan 

pembelajaran untuk membantu kesulitan siswa. Dalam interaksi 

edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami, maka 

guru harus berusaha membantunya dengan cara memperagakan apa 

yang diajarkan.

10) Pengelola kelas

Pengelola kelas adalah seseorang yang bertanggung jawab atas 

keberlangsungan kelas yang di binanya. Sebagai pengelola kelas, 

guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Kelas yang 

dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif.

11) Mediator

Mediator adalah seseorang yang mampu menjembatani kesulitan 

pembelajaran satu dengan lainnya. Sebagai mediator, guru 

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup

tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik 

media non material maupun materiil.

12) Supervisor

Supervisor adalah seseorang yang mampu mengarahkan sesuatu 

demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sebagai supervisor, guru 

hendaknya dapat membantu memperbaiki, dan menilai secara kritis 
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terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus dikuasai 

dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar 

mengajar menjadi lebih baik.

13) Evaluator

Evaluator adalah seseorang yang mampu memberikan evaluasi  atau 

penilaian secara objektif terhadap sesuatu. Sebagai evaluator, guru 

dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, 

dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan

intrinsik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa peran guru 

pendidikan Agama Islam diantaranya adalah korektor, inspirator, 

informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, 

demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator.

c. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Sebagai guru agama maka ia diberikan kewenangan dalam

menjalanakan tugasnya. Tugas guru agama sebenarnya sama saja dengan

guru umum hanya dalam aspek-aspek tertentu ada perbedaan terutama

yang erat kaitanya dengan misinya sebagai guru pada umumnya.

Menurut Ramayulis (2015: 55) menjelaskan bahwa tugas-tugas guru 

pendidikan agama Islam adalah:

1) Sebagai pembimbing, guru agama harus membawa peserta didik ke

arah kedewasaan berpikir yang kreatif dan inovatif.
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2) Sebagai penghubung, antara sekolah dan masyarakat, setelah peserta

didik tamat belajar di suatu sekolah, guru agama harus membantu agar

us dapat mengorganisir kegiatan alumninya mampu mengabdikan 

dirinya dalam lingkungan masyarakat.

3) Sebagai penegak disiplin, guru agama harus menjadi contoh dalam

melaksanakan peraturanyang sudah ditetapkan oleh sekolah.

4) Sebagai administator seorang guru agama harus pula mengerti dan

melaksanakan urusan tata usaha terutama yang berhubungan dengan

administrasi pendidikan.

5) Sebagai suatu profesi, seorang guru agama harus bekerja professional 

dan menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai amanah dari Allah

swt.

6) Sebagai perencana kurikulum, maka guru agama harus berpartisipasi

aktif dalam setiap penyusunan kurikulum, karena ia yang lebih tahu

kebutuhan peserta didik dan masyarakat tentang maslaha keagamaan.

7) Sebagai pekerja yang memimpin, (guidance worker) guru agama

harus berusaha membimbing peserta didik dalam pengalaman belajar.

8) Sebagai fasilitator pembelajaran, guru agama bertugas membimbing

dalam mendapatkan pengelaman belajar, memonitor kemajuan belajar,

membantu kesulitan belajar (melancarkan pembelajaran).

9) Sebagai motivator, guru agama harus dapat memberikan dorongan dan

niat yang ikhlas karena Allah swt dalam belajar.
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10) Sebagai organisator, guru agama harus dapat mengorganisir kegiatan

belajar peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah.

11) Sebagai manusia sumber, maka guru agama harus menjadi sumber

nilai keagamaan, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

oleh peserta didik terutama dalam aspek keagamaan.

12) Sebagai manager, guru agama harus berpartisipasi dalam 

managemen pendidikan di sekolahnya baik yang bersifat kurikulum 

maupun di luar kuirikulum.

d. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam proses pembejaran, guru mempunyai peran yang sangat

penting. Kemajuan teknologi yang bagaimanapun peran Guru tetap

diperlukan. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar

yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Islam adalah proses transformasi atau internalisasi 

nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan 

fitrah dan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik guna mencapai 

keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, maka 

pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam
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(Ramayulis, 2015: 95). Menurut Ramayulis (2015: 105) menjelaskan 

bahwa peran guru dalam pembelajaran yaitu:

1) Guru sebagai Perancang Pembelajaran

Guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan proses belajar 

mengajar (PMB) tersebut dengan memperhatikan berbagai komponen 

sistem pelajaran.

2) Guru sebagai Pengelola Pembelajaran

Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan 

siswa dapat belajar secara nyaman. Adapun dalam melaksanakan 

pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan yang harus 

dilakukan yaitu: mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran 

sebagai sumber belajar itu sendiri.

3) Guru sebagai Pengarah Pembelajaran

Hendaknya guru senantiasa berusaha menimbulkan, memelihara dan 

meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dalam hubungan 

ini, guru mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan 

kegiatan belajar mengajar. Guru juga berfungsi sebagai pembimbing 

proses belajar mengajar.

4) Guru sebagai Evaluator

Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar pesrta didik, guru

hendaknya secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah

dicapai peserta didik dari waktu ke waktu.
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5) Guru sebagai Konselor

Sesuai dengan peran guru sebagai konselor adalah ia diharapkan akan 

dapat merespon segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses 

pembelajaran.

6) Guru sebagai Pelaksana Kurikulum

Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat

bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru.

Peranan guru dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum secara

aktif dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam perencanaan kurikulum

b) Dalam pelaksanaan dilapangan

c) Dalam proses penilaian

d) Pengadministrasian

e) Perubahan kurikulum

Menurut Roestinah NK (2012: 86), tugas dan Peran Guru dalam 

Pendidikan Islam dapat disimpulkan menjadi tiga bagian:

1) Sebagai pengajar (instruksional), yang bertugas merencanakan

program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun 

serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program 

dilakukan.

2) Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada 

tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan 

Allah SWT menciptakannya.
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3) Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan 

kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, 

terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, 

pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas 

program pendidikan yang dilakukan.

2. Pembinaan Moral

a. Pengertian Moral

Kata Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang berarti 

kebiasaan. Sinonimnya adalah kata etika (bahasa Latin) yang berarti juga 

kebiasaan sedangkan dalam bahasa Arab disebut akhlaq bentuk jamak 

dari khuluq yang berarti budi pekerti. Istilah lain yang identik dengan 

moral adalah budi pekerti yang merupakan kata majemuk dalam bahasa 

Indonesia, kata budi berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti yang 

sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. 

Dalam perkembangan selanjutnya istilah moral sering pula

didahului oleh kata kesadaran, sehingga menjadi istilah kesadaran moral. 

Ahmad Charris Zubair sebagai mana yang dikutip dalam bukunya 

berjudul kuliah etika mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan 

faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, 

berperilaku susila, dan perbuatannya selalu sesuai dengan norma yang 

berlaku. Kesadaran moral ini didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar 

esensial, fundamental.
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Orang yang memiliki kesadaran moral akan senantiasa jujur. 

Sekalipun tidak ada orang lain yang melihatnya, tindakan orang yang 

bermoral tidak akan menyimpang, dan selalu berpegang pada nilai-nilai 

tersebut. Hal ini terjadi karena tindakan orang yang bermoral itu 

berdasarkan atas kesadaran, bukan berdasar pada sesuatu kekuatan 

apapun dan juga bukan karena paksaan, tetapi berdasarkan kesadaran 

moral yang timbul dari dalam diri yang bersangkutan (Abuddin Nata, 

2011: 94).

Pembinaan moral hendaknya menjadi bagian yang integral dari 

bangunan sistem pendidikan nasional yang secara eksplisit tertuang 

dalam kurikulum nasional. Kecerdasan emosi yang disinari oleh nilai-

nilai moral keagamaan memegang peranan penting untuk mencapai 

kesuksesan di segala bidang, tidak saja dalam kehidupan dunia, tetapi 

juga untuk keselamatan akhirat.

Menurut Muhaimin (2009: 209), moral dalam Islam (akhlak), 

termasuk moral keagamaan, yakni berdasarkan aqidah (rukun iman) iman

yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Pertimbangan moral (baik 

buruk) yang melibatkan unsur kognitif selalu berada dalam petunjuk dan 

pengarahan Allah sebagaimana terkandung dan tertuang dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah. Berbeda halnya dengan moral tanpa agama atau 

moral sekuler, yang tidak mengenal Tuhan dan akhirat sama sekali, 

menolak bimbingan Tuhan atau tidak mau menerima ajaran agama.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pembinaan moral 
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adalah penanaman nilai-nilai budi pekerti yang didasarkan pada 

didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental.

b. Faktor yang Mempengaruhi Moral

Setiap orang ingin agar menjadi orang yang baik, mempunyai 

kepribadian yang kuat, dan sikap mental yang kuat dan akhlak yang 

terpuji. Semua itu dapat diusahakan dengan melalui pendidikan, untuk itu 

perlu dicari jalan yang dapat membawa kepada terjaminnya akhlak 

perilaku ihsan sehingga ia mampu dan mau berakhlak sesuai dengan

niali–nilai moral. Nilai–nilai moral akan dapat dipatuhi oleh seorang 

dengan kesadaran tanpa adanya paksaan kalau hal itu datang dari dirinya 

sendiri. Dengan demikian pendidikan agama harus diberikan secara terus 

menerus baik faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat

(Zakiyah Derajat, 2011: 39).

Para siswa merupakan generasi muda yang merupakan sumber 

insani bagi pembangunan nasional, untuk itu pula pembinaan bagi 

mereka dengan mengadakan upaya-upaya pencegahan pelanggaran 

norma-norma agama dan masyarakat. Dalam usaha pembinaan akhlak 

siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Adapun uraiannya sebagai 

berikut.

1) Faktor Lingkungan Keluarga

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anak mereka. Karena dari merekalah anak mula-mula menerima 
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pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan 

terdapat dalam kehidupan mereka. Orang tua atau ibu dan ayah

memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas 

pendidikan anak-anaknya.

Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada 

disampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan 

biasanya, seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila itu 

menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu mmerupakan orang yang 

mula-mula dikenal anak yang mula-mula menjadi temannya dan yang 

mula-mula dipercayainya. Adapun yang dilakukan ibu dapat 

dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan. Dengan memahami 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hati anaknya, juga jika anak 

telah mulai agak besar, disertai kasih saying, dapatlah ibu mengambil 

hati anaknya untuk selama-lamanya.

Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anaknya ia 

seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang 

yang dikenalnya. Cara ayah itu melakukan pekerjaannya sehari-hari 

berpegaruh pada cara pekerjaan anak. Ayah merupakan penolong 

utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun 

perempuan, bila ia mau mendekati dan apat memahami hati anakanya.

Pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas itu 

berlaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan yang 

bagaimanapun juga keadaannya. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dari 
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watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak 

mereka untuk masa kini dan mendatang. Pertama-tama yang

diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam mengembangkan 

agama Islam adalah untuk mengajarkan agama itu kepada 

keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal ini berarti di 

dalamnya terkandung makna bahwa keselamatan keluarga harus lebih 

dahulu mendapat perhatian atau harus didahulukan ketimbang

keselamatan masyarakat. Karena keselamatan masyarakat pada 

hakikatnya bertumpu pada keselamatan keluarga.

Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku 

sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban 

untuk memelihara keluarganya dari api neraka, Allah berfirman :

یَا أَیَُّھا الَِّذینَ  آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكمْ  َوأَْھِلیُكمْ  نَاًرا َوقُودَُھا النَّاسُ  َواْلِحَجاَرةُ  َعلَیَْھا َمَالئَِكةٌ  ِغَالظٌ  ِشدَادٌ 

َال  یَْعُصونَ  اللَّھَ  َما أََمَرُھمْ  َویَْفعَلُونَ  َما یُْؤَمُرونَ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S At- Tahrim: 6).

Dengan demikian peluang ini hanya mungkin diisi oleh para 

orang tua untuk anak-anaknya. Disamping itu, tentu saja kesediaan 

orang dewasa yang demikian itu diperlukan karena dengan itu ia 

menyatakan kerelaanya untuk mmemikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang dibebankan kepada orang tua.
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2) Faktor Lingkungan Sekolah

Pembinaan akhlak siswa di sekolah di pengaruhi oleh dua faktor 

yaitu guru dan sarana - prasana di sekolah. Adapun penjabarannya 

sebagai berikut.

a) Guru

Gerakan pembinaan akhlak melalui pendidikan dilakkukan 

oleh guru, guru adalah pendidik profesional, karenanya secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang 

tua. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin

menyerahkan anaknya kepada sembarang guru, karena tidak 

sembarang orang dapat menjabat sebagai guru (Zakiyah Derajat, 

2011: 39). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

menjadi guru yaitu sebagai berikut:

(1) Takwa kepada Allah SWT sebagai syarat menjadi guru.

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan islam, tidak 

mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, jika ia 

sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan 

bagi muridnya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan 

bagi umatnya.

(2) Tingkat pendidikan guru.

Yakni guru harus berijazah pendidikan guru. Hal ini 

mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah 
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pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar, kemudian 

syarat-syarat yang lain adalah menguasai cara teknik mengajar, 

terampil mendesain program pengajaran serta memiliki 

motivasi dan cita-cita memajukkan pendidikan.

(3) Sehat jasmani sebagai syarat menjadi guru.

Kesehatan jasmani ialah salah satu syarat bagi mereka 

yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap 

penyakit enular umpaanya sangat membahayakan kesahatan 

anak-anak. Di samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan 

bergairah mengajar.

(4) Berkelakuan baik sebagai syarat menjadi guru.

Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak 

murid. Guru harus jadi suri teladan, karena anak-anak bersifat 

suka meniru. Di antara tujuan pendidikan ialah membentuk 

akhlak baik pada anak dan ini hanya mungkin jika guru itu

berakhlak baik pula. Di antara akhlak guru tersebut ialah 

sebagai berikut:

(a) Mencintai jabatannya sebagai guru.

Tidak semua orang yang menjadi guru karena 

“panggilan jiwa” di antara mereka ada yang menjadi guru 

karena “terpaksa” misalnya keadaan ekonomi, dorongan 

teman atau orang tua, dan sebagainya.
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(b) Berlaku sabar dan tenang

Di sekolah guru merasakan kekecewaan karena 

murid-murid kurang mengerti apa yang dikerjakannya. 

Murid-murid yang tiak mengerti kadang-kadang menjadi 

pendiam atau sebaliknya membuat keributan-keributan.

(c) Guru harus berwibawa

Anak-anak ribut dan berbuat sekendaknya, lalu guru 

merasa jengkel, berteriak sambil memukul meja. 

Ketertiban hanya dapat dikembalikannya dengan

kekerasan, tetapi ketertiban karena kekerasan senantiasa 

bersifat semu. Guru yang semacam ini tidak berwibawa.

(d) Guru harus gembira

Guru yang gembira memiliki sifat humor, suka 

tertawa dan suka memberi kesempatan tertawa kepada 

anak-anak. Dengan senyumnya ia memikat hati anak-anak.

(e) Guru harus bersifat manusiawi

Guru adalah manusia yang tak lepas dari kekurangan 

dan cacat. Ia bukan manusia sempurna. Oleh karena itu ia 

harus berani melihat kekurangan-kekurangannya sendiri 

dan segera memperbaikinya.

(f) Bekerja sama antara guru-guru lain.

Pembinaan akhlak bukan hanya tanggung jawab guru 

agama saja melainkan juga tanggung jawab guru bidang 
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studi lainnya. Adanya kerjasama guru agama dan guru 

bidang studi lainnya maka pelaksanaan pembinaan akhlak

siswa di sekolah akan berjalan dengan baik.

(g) Kerjasama guru dengan orang tua

Pembinaan akhlak harus di dukung dengan kerjasama 

yang baik dan sungguh-sungguh dari guru dan orang tua.

Orang tua di rumah harus meningkatkan perhatiannya 

terhadap anak-anaknya dengan meluangkan waktu untuk 

memberikan bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan 

yang baik.

b) Sarana dan prasarana sekolah

Pembinaan akhlak harus menggunakan seluruh kesempatan 

berbagai sarana termasuk teknologi modern, kesempatan berkreasi, 

pameran, kunjungan berkemah, harus dilihat sebagai peluang untuk 

membina akhlak. Demikian pula berbagai sarana peribadatan, 

seperti masjid, mushola yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 

membentuk akhlak.

3) Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat, besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap 

pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa 

yang ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja 

menghendaki agar setiap anak didik menjadi anggota yang taat dan 

patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, 

anggota sepermainanya, kelompok kelasnya dan sekolahnya. Bila 
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anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai 

warga desa, warga kota, dan warga Negara.

Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab mebina, 

memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, 

memerintah kanyang makruf. Melarang yang mungkar di mana 

tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang

keras, perasaannya, pikiran pikirannya, keputusan-keputusannya 

sehingga mencakup masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang 

mengelilinginya.

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pembinaan moral 

anak yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan 

faktor lingkungan masyarakat.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pikir di atas maka 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho: Tidak terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap 

pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean.

Ha: Terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap 

pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA





A. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ewen Junarta (2012) dengan judul “Pengaruh Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembinaan Moral Siswa Kelas V SD Negeri Sekecamatan Danurejan Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan peran guru PAI terhadap pembinaan moral siswa kelas V SD N Sekecamatan Danurejan Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012. Hal ini dapat dilihat pada analisis data penelitian yang menunjukan bahwa t-hitung (3,260) lebih besar dari pada t-tabel (2,00). Variabel Peran Guru Pendidikan Agama Islam memiliki pengaruh terhadap Pembinaan Moral Siswa Kelas V SD Negeri Sekecamatan Danurejan Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012 sebesar 42,3%. Artinya, semakin tinggi peran guru maka semakin tinggi pula moral siswa, meski ada variabel lain yang juga dapat mempengaruhi moral siswa. Dengan demikian seluruh hasil uji analisis dalam penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan.

2. Henni Purwaningrum (2015) dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMP Islam Ngadirejo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Usaha-usaha yang dilakukan yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Ngadirejo dilaksanakan secara intensif setiap hari dan setiap minggunya, seperti upaya Sholat Dhuhur Berjama‟ah, SPQ (Sekolah Pendidikan Al-Qur‟an), Mujahadah. 2. Metode Pembinaan akhlak siswa yang dilakukan guru yaitu ceramah, pembiasaan, konseling dan hukuman. 3. Faktor yang mendukung dalam pembinaan akhlak: a. Faktor keluarga ataupun orang tua yang sangat berperan aktif ikut membina akhlak siswa. b. Lingkungan atau masyarakat sekitar sekolah. c. Lingkungan sekitar tempat tinggal siswa yang masih kental dengan hal-hal keagamaan. d. Tata tertib sekolah untuk menghambat kenakalan siswa. 4. Faktor yang menghambat pembinaan akhlak: a. Waktunya tidak cukup untuk membina akhlak siswa yang sebanyak itu. b. Terbatasnya pengawasan pihak sekolah. c. Sikap dan perilaku siswa yang beragam. d. Pergaulan siswa yang tidak dapat dikontrol. e. Kurangnya kesadaran siswa untuk mengikuti kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah. f. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. g. Maraknya perkembangan informasi jaman sekarang.

3. Diki Shofanudin (2010) dengan judul “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses Pembinaan Akhlak Siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa masalah akhlak bagi para remaja khususnya siswa SMP sebagai masa remaja awal, merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Beragamnya persoalan para siswa yang menginjak usia remaja yaitu menyangkut masalah penyimpangan akhlak akibat pengaruh media massa (seperti VCD, acara-acara televisi yang berbau kekerasan, pornografi dan porno aksi) serta adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian siswa yang dihadapi sekolah akhir-akhir ini. Hal tersebut mendorong guru pendidikan agama Islam harus lebih serius memahami peranannya dalam mendidik dan membina akhlak siswa. Dalam hal ini peranan guru pendidikan agama Islam dalam proses pembinaan akhlak siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun ajaran 2009/2010 yaitu berperan dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada siswa, menerapkan sikap disiplin dalam diri siswa menerapkan kebiasaan yang baik pada siswa dan memberi contoh atau teladan yang baik pada siswa.

4. Syamsiyah Setyaningsih (2007) dengan judul “Faktor-faktor Kendala Internalisasi Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Aliyah 1 Boyolali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang tidak hanya cukup untuk diketahui dan hanya menjadi pengetahuan saja sehingga hanya sampai pada pengetahuan kognitif. Lebih dari itu, Pendidkan Agama Islam merupakan ilmu pengetahuan yang aplikatif, yaitu ilmu yang harus ditindaklanjuti dengan sebuah pemahaman, penghayatan dan pandangan hidup yang mampu mengantarkan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai agama. Pendidikan Agama Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai kepribadiannya.





B. Kerangka Teori

1. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

a. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menurut  Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun 2008 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru merupakan orang yang pekerjaannya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di dalam kelas. Guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggungjawab dalam membentuk anak didik mencapai kedewasaan masing-masing (Ahmad Barizi, 2009: 142).

Di dalam literatur pendidikan agama Islam, seorang guru pendidikan agama Islam disebut sebagai ustadz, muallim, murraby, mursyid, mudarris, dan muaddib. Kata “ustadz” biasanya digunakan untuk memanggil seorang profesor, ini mengandung makna bahwa seorang guru PAI adalah orang yang dituntut untuk selalu berkomitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ilmu-ilmu keislaman. Profesional bagi seorang guru dimasa kini juga perlu di iringi dengan usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman (Muhaimin, 2010: 209).

Kata “muallim” berasal dari kata ‘ilm” yang berarti menangkap hakekat sesuatu. Dalam setiap ‘ilm terkandung dimensi teoritis dan dimensi amaliyah. Ini mengandung makna bahwa seorang guru pendidikan agama Islam adalah orang yang dituntut untuk mampu memperjelas hakekat ilmu pengetahuan yang diajarkannya serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkanya.

Kata “Muraby” berasal dari kata “rabb” yang berarti menciptakan, memelihara dan mangatur. Kata ini mengandung makan bahwa guru pendidikan agam Islam adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya.

Kata “Mursyid” berasal dari kata “arsayada-yursyidu-irsyadan-wa mursyadan-fahuwa mursyidun” yang berarti mencapai kedewasaan dalam konteks pendidikan mengandung makna bahwa guru pendidikan agama Islam adalah orang yang dijadikan model atau sentral identifikasi diri yakni pusat anutan dan teladan bahwa konsultan bagi peserta didiknya.

Kata “Mudarris” berasal dari kata “darrosa-yudarrisu-darsan wa durusan wa dirasatan”, yang berarti terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadi usang, melatih, dan mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan peserta didiknya menghilangkan ketidaktahuan atau membrantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat minat dan kemampuanya. Kata “Muaddib” berasal dari kata adab, yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan. Guru dalam konteks ini adalah orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.

Guru pendidikan agama Islam merupakan guru agama disamping melaksanakan tugas pengajaran yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian dan pembinaan akhlak juga menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan para peserta didik (Zakiah, 2015: 99).

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya guru pendidikan agama Islam adalah orang yang secara sadar melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam serta bertanggung jawab atas ilmu yang telah diamalkannya baik pada peserta didiknya, pada masyarakat, pada diri sendiri serta pada Allah SWT kelak.

b. Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Banyak peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Syaiful Bahri Djamarah (2010: 43) menjelaskan tentang berbagai peran yang diharapkan dari seorang guru yaitu:

1) Korektor

Korektor adalah seseorang yang mampu memberikan evaluasi baik dan buruknya sesuatu. Sebagai korektor guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di masyarakat.

2) Inspirator

Inspirator adalah seseorang yang mampu memberikan gagasan contoh dan mampu menginspirasi orang lain. Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberi petunjuk bagaimana cara belajar yang baik.

3) Informator

Informator adalah seseorang yang yang mampu memberikan informasi terhadap sejumlah ilmu pengetahuan. Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.

4) Organisator

Organisator adalah seseorang yang mampu mengelola kegiatan akademik. Sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan, kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya.

5) Motivator

Motivator adalah seseorang yang mampu memberikan dorongan kepada orang lain. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisi motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah.

6) Inisiator

Inisiator adalah seseorang yang mampu menjadi pencetus dalam bermunculannya ide-ide pembelajaran. Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7) Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang mampu memberikan fasilitas dalam menjembatani kesulitan pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak.

8) Pembimbing

Pembimbing adalah seseorang yang mampu memberikan arahan dan bimbingan kepada orang lain. Peran ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap.

9) Demonstrator

Demonstrator adalah seseorang yang mampu memperagakan pembelajaran untuk membantu kesulitan siswa. Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami, maka guru harus berusaha membantunya dengan cara memperagakan apa yang diajarkan.

10) Pengelola kelas

Pengelola kelas adalah seseorang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kelas yang di binanya. Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif.

11) Mediator

Mediator adalah seseorang yang mampu menjembatani kesulitan pembelajaran satu dengan lainnya. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non material maupun materiil.

12) Supervisor

Supervisor adalah seseorang yang mampu mengarahkan sesuatu demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi harus dikuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar menjadi lebih baik.

13) Evaluator

Evaluator adalah seseorang yang mampu memberikan evaluasi  atau penilaian secara objektif terhadap sesuatu. Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa peran guru pendidikan Agama Islam diantaranya adalah korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator.

c. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam

Sebagai guru agama maka ia diberikan kewenangan dalam menjalanakan tugasnya. Tugas guru agama sebenarnya sama saja dengan guru umum hanya dalam aspek-aspek tertentu ada perbedaan terutama yang erat kaitanya dengan misinya sebagai guru pada umumnya. Menurut Ramayulis (2015: 55) menjelaskan bahwa tugas-tugas guru pendidikan agama Islam adalah:

1) Sebagai pembimbing, guru agama harus membawa peserta didik ke arah kedewasaan berpikir yang kreatif dan inovatif.

2) Sebagai penghubung, antara sekolah dan masyarakat, setelah peserta didik tamat belajar di suatu sekolah, guru agama harus membantu agar us dapat mengorganisir kegiatan alumninya mampu mengabdikan dirinya dalam lingkungan masyarakat.

3) Sebagai penegak disiplin, guru agama harus menjadi contoh dalam melaksanakan peraturanyang sudah ditetapkan oleh sekolah.

4) Sebagai administator seorang guru agama harus pula mengerti dan melaksanakan urusan tata usaha terutama yang berhubungan dengan administrasi pendidikan.

5) Sebagai suatu profesi, seorang guru agama harus bekerja professional dan menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai amanah dari Allah swt.

6) Sebagai perencana kurikulum, maka guru agama harus berpartisipasi aktif dalam setiap penyusunan kurikulum, karena ia yang lebih tahu kebutuhan peserta didik dan masyarakat tentang maslaha keagamaan.

7) Sebagai pekerja yang memimpin, (guidance worker) guru agama harus berusaha membimbing peserta didik dalam pengalaman belajar.

8) Sebagai fasilitator pembelajaran, guru agama bertugas membimbing dalam mendapatkan pengelaman belajar, memonitor kemajuan belajar, membantu kesulitan belajar (melancarkan pembelajaran).

9) Sebagai motivator, guru agama harus dapat memberikan dorongan dan niat yang ikhlas karena Allah swt dalam belajar.

10) Sebagai organisator, guru agama harus dapat mengorganisir kegiatan belajar peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah.

11) Sebagai manusia sumber, maka guru agama harus menjadi sumber nilai keagamaan, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik terutama dalam aspek keagamaan.

12) Sebagai manager, guru agama harus berpartisipasi dalam managemen pendidikan di sekolahnya baik yang bersifat kurikulum maupun di luar kuirikulum.

d. Peranan Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam proses pembejaran, guru mempunyai peran yang sangat penting. Kemajuan teknologi yang bagaimanapun peran Guru tetap diperlukan. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Islam adalah proses transformasi atau internalisasi nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan fitrah dan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik guna mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, maka pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam (Ramayulis, 2015: 95). Menurut Ramayulis (2015: 105) menjelaskan bahwa peran guru dalam pembelajaran yaitu:

1) Guru sebagai Perancang Pembelajaran

Guru dituntut untuk berperan aktif dalam merencanakan proses belajar mengajar (PMB) tersebut dengan memperhatikan berbagai komponen sistem pelajaran.

2) Guru sebagai Pengelola Pembelajaran

Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Adapun dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan yaitu: mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri.

3) Guru sebagai Pengarah Pembelajaran

Hendaknya guru senantiasa berusaha menimbulkan, memelihara dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dalam hubungan ini, guru mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Guru juga berfungsi sebagai pembimbing proses belajar mengajar.

4) Guru sebagai Evaluator

Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar pesrta didik, guru hendaknya secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peserta didik dari waktu ke waktu.



5) Guru sebagai Konselor

Sesuai dengan peran guru sebagai konselor adalah ia diharapkan akan dapat merespon segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran.

6) Guru sebagai Pelaksana Kurikulum

Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Peranan guru dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum secara aktif dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam perencanaan kurikulum

b) Dalam pelaksanaan dilapangan

c) Dalam proses penilaian

d) Pengadministrasian

e) Perubahan kurikulum

Menurut Roestinah NK (2012: 86), tugas dan Peran Guru dalam Pendidikan Islam dapat disimpulkan menjadi tiga bagian:

1) Sebagai pengajar (instruksional), yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan.

2) Sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya.

3) Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.



2. Pembinaan Moral

a. Pengertian Moral

Kata Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang berarti kebiasaan. Sinonimnya adalah kata etika (bahasa Latin) yang berarti juga kebiasaan sedangkan dalam bahasa Arab disebut akhlaq bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti. Istilah lain yang identik dengan moral adalah budi pekerti yang merupakan kata majemuk dalam bahasa Indonesia, kata budi berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti yang sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. 

Dalam perkembangan selanjutnya istilah moral sering pula didahului oleh kata kesadaran, sehingga menjadi istilah kesadaran moral. Ahmad Charris Zubair sebagai mana yang dikutip dalam bukunya berjudul kuliah etika mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, dan perbuatannya selalu sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral ini didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental.

Orang yang memiliki kesadaran moral akan senantiasa jujur. Sekalipun tidak ada orang lain yang melihatnya, tindakan orang yang bermoral tidak akan menyimpang, dan selalu berpegang pada nilai-nilai tersebut. Hal ini terjadi karena tindakan orang yang bermoral itu berdasarkan atas kesadaran, bukan berdasar pada sesuatu kekuatan apapun dan juga bukan karena paksaan, tetapi berdasarkan kesadaran moral yang timbul dari dalam diri yang bersangkutan (Abuddin Nata, 2011: 94).

Pembinaan moral hendaknya menjadi bagian yang integral dari bangunan sistem pendidikan nasional yang secara eksplisit tertuang dalam kurikulum nasional. Kecerdasan emosi yang disinari oleh nilai-nilai moral keagamaan memegang peranan penting untuk mencapai kesuksesan di segala bidang, tidak saja dalam kehidupan dunia, tetapi juga untuk keselamatan akhirat.

Menurut Muhaimin (2009: 209), moral dalam Islam (akhlak), termasuk moral keagamaan, yakni berdasarkan aqidah (rukun iman) iman yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Pertimbangan moral (baik buruk) yang melibatkan unsur kognitif selalu berada dalam petunjuk dan pengarahan Allah sebagaimana terkandung dan tertuang dalam al- Qur’an dan as-Sunnah. Berbeda halnya dengan moral tanpa agama atau moral sekuler, yang tidak mengenal Tuhan dan akhirat sama sekali, menolak bimbingan Tuhan atau tidak mau menerima ajaran agama. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pembinaan moral adalah penanaman nilai-nilai budi pekerti yang didasarkan pada didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental.

b. Faktor yang Mempengaruhi Moral

Setiap orang ingin agar menjadi orang yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat, dan sikap mental yang kuat dan akhlak yang terpuji. Semua itu dapat diusahakan dengan melalui pendidikan, untuk itu perlu dicari jalan yang dapat membawa kepada terjaminnya akhlak perilaku ihsan sehingga ia mampu dan mau berakhlak sesuai dengan niali–nilai moral. Nilai–nilai moral akan dapat dipatuhi oleh seorang dengan kesadaran tanpa adanya paksaan kalau hal itu datang dari dirinya sendiri. Dengan demikian pendidikan agama harus diberikan secara terus menerus baik faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat (Zakiyah Derajat, 2011: 39).

Para siswa merupakan generasi muda yang merupakan sumber insani bagi pembangunan nasional, untuk itu pula pembinaan bagi mereka dengan mengadakan upaya-upaya pencegahan pelanggaran norma-norma agama dan masyarakat. Dalam usaha pembinaan akhlak siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Adapun uraiannya sebagai berikut.

1) Faktor Lingkungan Keluarga

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan mereka. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya.

Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya, seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila itu menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu mmerupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang mula-mula menjadi temannya dan yang mula-mula dipercayainya. Adapun yang dilakukan ibu dapat dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan. Dengan memahami segala sesuatu yang terkandung di dalam hati anaknya, juga jika anak telah mulai agak besar, disertai kasih saying, dapatlah ibu mengambil hati anaknya untuk selama-lamanya.

Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anaknya ia seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah itu melakukan pekerjaannya sehari-hari berpegaruh pada cara pekerjaan anak. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mau mendekati dan apat memahami hati anakanya.

Pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas itu berlaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan yang bagaimanapun juga keadaannya. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dari watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan mendatang. Pertama-tama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam mengembangkan agama Islam adalah untuk mengajarkan agama itu kepada keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal ini berarti di dalamnya terkandung makna bahwa keselamatan keluarga harus lebih dahulu mendapat perhatian atau harus didahulukan ketimbang keselamatan masyarakat. Karena keselamatan masyarakat pada hakikatnya bertumpu pada keselamatan keluarga.

Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S At- Tahrim: 6).



Dengan demikian peluang ini hanya mungkin diisi oleh para orang tua untuk anak-anaknya. Disamping itu, tentu saja kesediaan orang dewasa yang demikian itu diperlukan karena dengan itu ia menyatakan kerelaanya untuk mmemikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang dibebankan kepada orang tua.



2) Faktor Lingkungan Sekolah

Pembinaan akhlak siswa di sekolah di pengaruhi oleh dua faktor  yaitu guru dan sarana - prasana di sekolah. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

a) Guru

Gerakan pembinaan akhlak melalui pendidikan dilakkukan oleh guru, guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru, karena tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai guru (Zakiyah Derajat, 2011: 39). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yaitu sebagai berikut:

(1) Takwa kepada Allah SWT sebagai syarat menjadi guru.

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan islam, tidak mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi muridnya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya.

(2) Tingkat pendidikan guru.

Yakni guru harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar, kemudian syarat-syarat yang lain adalah menguasai cara teknik mengajar, terampil mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukkan pendidikan.

(3) Sehat jasmani sebagai syarat menjadi guru.

Kesehatan jasmani ialah salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit enular umpaanya sangat membahayakan kesahatan anak-anak. Di samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar.

(4) Berkelakuan baik sebagai syarat menjadi guru.

Budi pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus jadi suri teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan pendidikan ialah membentuk akhlak baik pada anak dan ini hanya mungkin jika guru itu berakhlak baik pula. Di antara akhlak guru tersebut ialah sebagai berikut:

(a) Mencintai jabatannya sebagai guru.

Tidak semua orang yang menjadi guru karena “panggilan jiwa” di antara mereka ada yang menjadi guru karena “terpaksa” misalnya keadaan ekonomi, dorongan teman atau orang tua, dan sebagainya.



(b) Berlaku sabar dan tenang

Di sekolah guru merasakan kekecewaan karena murid-murid kurang mengerti apa yang dikerjakannya. Murid-murid yang tiak mengerti kadang-kadang menjadi pendiam atau sebaliknya membuat keributan-keributan.

(c) Guru harus berwibawa

Anak-anak ribut dan berbuat sekendaknya, lalu guru merasa jengkel, berteriak sambil memukul meja. Ketertiban hanya dapat dikembalikannya dengan kekerasan, tetapi ketertiban karena kekerasan senantiasa bersifat semu. Guru yang semacam ini tidak berwibawa.

(d) Guru harus gembira

Guru yang gembira memiliki sifat humor, suka tertawa dan suka memberi kesempatan tertawa kepada anak-anak. Dengan senyumnya ia memikat hati anak-anak.

(e) Guru harus bersifat manusiawi

Guru adalah manusia yang tak lepas dari kekurangan dan cacat. Ia bukan manusia sempurna. Oleh karena itu ia harus berani melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan segera memperbaikinya.

(f) Bekerja sama antara guru-guru lain.

Pembinaan akhlak bukan hanya tanggung jawab guru agama saja melainkan juga tanggung jawab guru bidang studi lainnya. Adanya kerjasama guru agama dan guru bidang studi lainnya maka pelaksanaan pembinaan akhlak siswa di sekolah akan berjalan dengan baik.

(g) Kerjasama guru dengan orang tua

Pembinaan akhlak harus di dukung dengan kerjasama yang baik dan sungguh-sungguh dari guru dan orang tua. Orang tua di rumah harus meningkatkan perhatiannya terhadap anak-anaknya dengan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan yang baik.

b) Sarana dan prasarana sekolah

Pembinaan akhlak harus menggunakan seluruh kesempatan berbagai sarana termasuk teknologi modern, kesempatan berkreasi, pameran, kunjungan berkemah, harus dilihat sebagai peluang untuk membina akhlak. Demikian pula berbagai sarana peribadatan, seperti masjid, mushola yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membentuk akhlak.

3) Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat, besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak didik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, anggota sepermainanya, kelompok kelasnya dan sekolahnya. Bila anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai warga desa, warga kota, dan warga Negara.

Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab mebina, memakmurkan, memperbaiki, mengajak kepada kebaikan, memerintah kanyang makruf. Melarang yang mungkar di mana tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang keras, perasaannya, pikiran pikirannya, keputusan-keputusannya sehingga mencakup masyarakat tempat ia hidup dan alam sekitar yang mengelilinginya.

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pembinaan moral anak yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat.



C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho:	Tidak terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean.

Ha:	Terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean.

33



