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ABSTRACT 

This scientific work is the result of research on increasing 

teacher professionalism in an effort to optimize the moral 

development of students. This work was written with more 

emphasis on an analytical approach to thinking by focusing 

on the search for various concepts, in particular to find the 

link between increasing teacher professionalism in 

preventing the moral decadence of students. The operational 

steps taken by the author in this study went through several 

stages, starting from the stage of determining the object or 

subject matter that was considered interesting enough to be 

studied, then formulating the problem in the form of a title 

and then limiting it so that the scope of research was not too 

broad, then collected data. -data or information by collecting 

literature books, related to the problem under study, and 

reviewing and managing the data so that there is no absurdity 

in its presentation. The result is known that philosophically 

education is not only a knowledge transfer activity, but the 

development of the potential of students. And to carry out this 

heavy task, professional teachers who have competence are 

needed, so that they can carry out their roles and functions to 

the fullest, including dealing with juvenile delinquency among 

students. The problem of moral decadence in the form of 

juvenile delinquency can actually be prevented by building 

character or morals. This is because humans (students) have 

noble character, can maintain the sanctity of their souls, can 

overcome the pressure of the shaitanic lusts, and hold fast to 

the joints of faith. 

Keywords: Teacher Professionalism, Optimization, Moral 

Development, Students 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini merupakan karya hasil penelitian tentang 

peningkatan profesionalisme guru dalam upaya optimalisasi 

pembinaan akhlak peserta didik. Karya ini ditulis dengan 

lebih menekankan pada pendekatan analisis pemikiran 

dengan menitikberatkan pada pencarian berbagai konsep, 

khususnya untuk mencari kaitan antara peningkatan 

profesionalisme guru dalam mencegah terjadinya dekadensi 

moral peserta didik. Langkah oprasional yang dilakukan 

penulis dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, mulai 
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PENDAHULUAN
Belum lama ini dunia pendidikan 

dihebohkan kasus pengeroyokan pelajar 
di Pontianak hingga menyebabkan 
seorang siswi SMP tewas. Juga kasus 
tawuran pelajar di Jakarta Pusat yang 
memakan korban jiwa (detik.com, 22 Mei 
2022). Dua peristiwa tersebut tentu jadi 
contoh potret fenomena terjadinya 
dekadensi moral di kalangan remaja yang 
meresahkan. Yang lebih meresahkan lagi, 
fenomena dekadensi moral tersebut 
bukan hanya sebatas itu, tetapi juga 
merambah pada hal lain, termasuk 
minuman keras, narkoba, hingga 
hubungan sex di luar nikah di kalangan 
remaja, termasuk di dalamnya adalah 
pelajar. Ironisnya, sekolah atau madrasah 
yang semestinya menjadi lembaga yang 
mampu membina moral dan akhlak siswa, 
justru pada beberapa kasus jadi ajang 
transit kejahatan remaja. Tentu saja, guru 
sering dijadikan kambing hitam sebagai 

pihak paling bertangung jawab atas 
munculnya wabah dekadensi dimaksud. 

Banyaknya kenakalan remaja/siswa 
yang mengakibatkan dekadensi moral, 
sekolah atau madrasah sering dituntut 
untuk bertanggung jawab dengan 
keadaan itu. Sekolah atau madrasah 
sebagai sebuah lembaga pendidikan 
diharapkan tidak hanya sebatas sebagai 
tempat transfer of knowledge 
(pengembangan ilmu pengetahuan), 
tetapi juga diharapkan memberi bekal 
cukup dalam membentuk kepribadian 
siswa yang tangguh dalam menghadapi 
era globalisasi abad 21 ini. Ajaran-ajaran 
moral dan tata nilai yang berlaku di 
masyarakat, juga menjadi prioritas yang 
tidak dapat diabaikan sekolah atau 
madrasah untuk ditanamkan pada siswa. 
Hal ini juga sudah tercantum dalam 
undang-undang sistem pendidikan 
nasional 2003, bab I, pasal I, ayat I (Asep 

tahap menetapkan objek atau pokok-pokok permasalahan 

yang dianggap cukup menarik untuk diteliti, lalu 

memformulasikan masalah itu kedalam berbentuk judul dan 

selanjutnya membatasinya yang dimaksud agar secope 

penelitian tidak terlalu luas, lalu mengumpulkan data-data 

atau informasi dengan mengumpulkan buku-buku literatur, 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan menelaah 

dan mengelola data agar tidak terjadi keabsrudan dalam 

penyajiaannya. Hasilnya diketahui bahwa secara filosofis 

pendidikan bukan hanya sebagai kegiatan transfer 

pengetahuan semata, tetapi pengembangan potensi peserta 

didik. Dan untuk mengemban tugas berat itu dibutuhkan guru-

guru professional yang memiliki kompetensi, sehingga bisa 

melaksanakann peran dan fungsinya secara maksimal, 

termasuk menangani kenakalan remaja di kalangan siswa. 

Persoalan dekadensi moral berupa kenakalan remaja 

sebenarnya bisa dicegah dengan pembangunan karakter atau 

akhlak. Hal ini karena manusia (siswa) berakhlak mulia, dapat 

menjaga kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa 

nafsu syahwat syaithoniah, dan berpegang teguh kepada 

sendi-sendi keimanan. 

Kata kunci:  Profesionalisme Guru, Optimalisasi, 

Pembinaan Akhlak, Peserta Didik 
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Purnama Bahtiar, Kedaulatan Rakyat, 
2005:12). 

Berkaitan dengan hal tersebut, 
sekolah atau madrasah mempunyai 
peranan penting dalam mempersiapkan 
anak didik agar tidak hanya cerdas atau 
pandai saja, tetapi juga harus bertakwa, 
berprilaku baik, bertanggung jawab, dan 
mempunyai etika baik. Sekolah ataupun 
madrasah berperan menumbuh 
kembangkan, membentuk, dan 
memproduksi pendidikan berwawasan 
ranah kongnitif, afektif, dan psikomotorik, 
sehingga dapat membentuk karakter yang 
kuat dalam mengembangkan life skills 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Harus diakui bahwa dekadensi moral 
berupa kenakalan remaja pada siswa 
sering terjadi pada tingkat SLTP dan 
SLTA. Pada usia tersebut, siswa 
mempunyai kecenderungan besar untuk 
mencoba sesuatu karena memiliki rasa 
ingin tahu dan kebutuhan aktualisasi diri. 
Hal tersebut biasanya disalurkan secara 
negatif, seperti merokok, membolos, 
berkelahi, melanggar tata tertib sekolah, 
tidak sopan terhadap guru dan sesama 
teman, mencontek ketika ujian dan 
sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, 
diperlukan sebuah usaha sungguh-
sungguh dari lembaga pendidikan untuk 
mengantisipasi berbagai bentuk 
kenakalan siswa di sekolah atau 
madrasah. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh adalah membangun akhlak 
siswa berbudi pekerti luhur, bertanggung 
jawab, berkepribadian kuat, dan jujur 
serta membentuk karakter yang kuat 
dalam pengembangan life skills dalam 
kehidupannya.  

Pendidikan merupakan faktor utama 
dalam pembentukan pribadi manusia. 
Pendidikan sangat berperan dalam 
membentuk baik atau buruknya pribadi 
manusia menurut ukuran normatif. 
Menyadari akan hal itu, pemerintah juga 
sangat serius menangani bidang 

pendidikan, sebab dengan sistem 
pendidikan yang baik diharapkan muncul 
generasi penerus bangsa yang berkualitas 
dan mampu menyesuaikan diri untuk 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

Reformasi pendidikan merupakan 
bentuk respon atas perkembangan 
tuntutan global sebagai suatu upaya 
untuk mengadaptasikan sistem 
pendidikan yang mampu mengembang-
kan sumber daya manusia untuk 
memenuhi tuntutan jaman yang sedang 
berkembang. Melalui reformasi 
pendidikan, pendidikan harus 
berwawasan masa depan yang 
memberikan jaminan bagi perwujudan 
hak-hak azasi manusia untuk 
mengembangkan seluruh potensi dan 
prestasinya secara optimal guna 
kesejahtraan hidup di masa depan.  

Apalagi di era industry 4.0 seperti 
sekarang ini, kita tidak bisa lagi 
berpangku tangan hanya sebagai 
penonton, tetapi harus menjadi pemain. 
Peran pemain menuntut kemampuan 
untuk menghadapi tantangan dalam era 
global. Hal ini perlu disadari karena 
dalam era seperti ini tantangan untuk 
bersaing semakin kuat. Persaingan pada 
tingkat global berkembang seiring dengan 
pengaruh seluruh inovasi teknologi dan 
komunikasi yang dapat menebus dan 
mengubah sifat hidup dan pekerjaan. 

Perkembangan secara global 
menunjukan semakin dibutuhkannya 
keahlian profesional. Meningkatnya 
tuntutan masyarakat atas kebutuhan 
keahlian profesional dan sikap profesional 
menimbulkan suatu reaksi yang 
berkembang cepat di masyarakat yang 
bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai 
perkembangan di berbagai bidang yang 
semakin kompleks dan membutuhkan 
penanganan dan pengamanan yang 
semakin sempurna. Dengan demikian, 
maka diperlukan sumber daya manusia 
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yang memiliki ketangguhan daya saing 
dan kualitas yang tinggi. 

Sumber daya manusia seperti itu 
sangat dibutuhkan oleh bangsa dan 
negara.Kesuksesan menghasilkan warga 
negara sebagai sumber daya manusia 
(SDM) kompetitif dan berkualitas ini 
sangat tergantung pada kualitas 
penyelenggara kegiatan pendidikan. 
Guru dan tenaga kependidikan 
mengemban peran penting dalam 
mempersiapkan sumber daya manusia 
bermoral dan berakhlak mulia, serta 
berkepribadian sebagai manusia 
Indonesia seutuhnya. Di sinilah 
pentingnya pentingnya guru-guru 
professional untuk mengembang tugas 
berat tesrebut. 

Persoalannya, apakah guru-guru 
yang ada sekarang ini sudah professional 
dan sudah memiliki sikap profesionalisme 
jadi guru professional sebagaimana 
diinginkan? Atas dasar ini penulis merasa 
tertarik melakukan research lebih 
mendalami, termasuk efektivitas 
pembinaan akhlak siswa di tengah 
fenomena dekadensi moral belakangan ini 
yang dilakukan para guru. 

 
METODOLOGI PENULISAN  

Tulisan ini pada dasarnya bersifat 
deskriftif analisis, mencari uraian yang 
menyeluruh dan cermat tentang data-data 
berkaitan dengan topik yang telah 
ditentukan. Dalam langkah ini terdapat 
upaya penulis untuk mengumpulkan 
data, menginterpretasi suatu sistem 
pemikiran ataupun konsepkonsep yang 
telah ada. Metode ini mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut: 
1 Memusatkan pada pemecahan 

masalah yang ada kaitannya dengan 
topik yang bersifat aktual. 

2 Menyusun data-data yang diperoleh 
kemudian menganalisanya. (Winarno 
Surakhman, 1990: 140). 
Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada 

pendekatan analisis pemikiran, dengan 
menitikberatkan pada pencarian berbagai 
konsep. Untuk menganalisisnya penulis 
mengunakan cara berfikir deduktif. 
Adapun langkah oprasionalnya dalam 
penelitian ini dilakukan melalui beberapa 
tahap sebagai berikut: 
1. Menetapkan objek atau pokok-pokok 

permasalahan yang dianggap cukup 
menarik untuk diteliti dan membuat 
pokok-pokok pembahasan. 

2. Memformulasikan masalah tersebut 
kedalam berbentuk judul dan 
selanjutnya membatasinya yang 
dimaksud agar secope penelitian 
tidak terlalu luas. 

3. Mengumpulkan data-data atau 
informasi yakni dengan 
mengumpulkan buku-buku literatur, 
yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 

4. Menelaah dan mengelola data, yang 
dimaksud agar tidak terjadi 
keabsrudan atau ketidakteraturan 
dalam penyajiaannya. 

 

PEMBAHASAN 
1. Guru  

Guru adalah salah satu unsur manusia 
dalam proses pendidikan (Syaiful Bahri 
Djamarah. 2002:73). Dalam proses 
pendidikan di madrasah, guru memegang 
tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan 
pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas 
menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke 
dalam otak anak didik, sedangkan sebagai 
pendidik guru bertugas membimbing dan 
membina anak didik agar menjadi 
manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, 
dan mandiri. Djamarah berpendapat 
bahwa baik mengajar maupun mendidik 
merupakan tugas dan tanggung jawab 
guru sebagai tenaga professional. 

Tugas berat dari seorang guru ini 
pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan 
oleh guru yang memiliki kompetensi 
professional tinggi. Guru memegang 
peranan sentral dalam proses belajar 
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mengajar, untuk itu mutu pendidikan di 
madrasah sangat ditentukan oleh 
kemampuan yang dimiliki seorang guru 
dalam menjalankan tugasnya. Menurut 
Aqib guru adalah paktor penentu bagi 
keberhasilan pendidikan di sekolah, 
karena guru merupakan sentral serta 
sumber kegiatan belajar mengajar (Zainal 
Aqib, 2002:32). Lebih lanjut dinyatakan 
guru merupakan komponen berpengaruh 
dalam peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan atau kompetensi 
professional dari seorang guru sangat 
menentukan mutu pendidikan. 

Dalam Islam, guru atau pendidik 
adalah siapa saja yang bertanggung jawab 
terhadap  perkembangan anak didik. Di 
dalam Islam orang yang bertanggung 
jawab terhadap pendidikan adalah orang 
tua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung 
jawab itu sekurang-kurangnya 
disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena 
kodrat, yaitu karena orang tua 
ditakdirkan menjadi orang tua anaknya 
dan karena itu ia ditakdirkan jadi orang 
tua anaknya; kedua, karena kepentingan 
kedua orang tua, yaitu orang tua 
berkepentingan terhadap kemajuan 
perkembangan anaknya, sukses anaknya 
adalah sukses orang tua juga. 

Pengaruh pendidikan di rumah 
tangga terhadap perkembangan anak 
memang amat besar, mendasar, 
mendalam. Akan tetapi pada zaman 
modern ini pengaruh itu boleh dikatakan 
terbatas pada perkembangan aspek 
apektif, yaitu perkembangan sikap. 
Pengaruh pendidikan di sekolah juga 
besar dan luas tetapi hampir-hampir 
hanya pada segi perkembangan kognitif 
(pengetahuan) dan psikomotor 
(keterampilan). 

Pengaruh yang diperoleh di sekolah 
hampir seluruhnya berasal dari guru yang 
mengajar di kelas. Jadi guru yang 
dimaksud disini ialah pendidik yang 
memberikan pelajaran pada murid; 

biasanya guru adalah pendidik yang 
memegang mata pelajaran di sekolah. Jadi 
Guru adalah pendidik professional, 
karenanya secara implisit ia telah 
merelakan dirinya menerima dan 
memikul sebagian tanggung jawab 
pendidikan yang terpikul di pundak para 
orang tua. Karena mereka ini tatkala 
menyerahkan anaknya ke sekolah, 
sekaligus berarti pelimpahan sebagian 
tanggung jawab pendidikan anaknya 
kepada guru. 

Salah satu hal yang amat menarik 
pada ajaran Islam adalah penghargaan 
Islam yang sangat tinggi terhadap guru. 
Sehingga dengan begitu tingginya 
penghargaan terhadap guru, Islam 
menempatkan kedudukan guru setingkat 
di bawah kedudukan nabi dan rasul. 
Mengapa demikian? Karena guru selalu 
terkait dengan ilmu pengetahuan, 
sedangkan Islam amat menghargai ilmu 
pengetahuan. 

Penghargaan Islam terhadap ilmu 
tergambar sangat dalam antara lain hadits 
yang artinya sebagai berikut, yang dikutip 
dari buku Asama Hasan Fahmi (1979:165): 

Tinta ulama lebih berharga dari pada 
darah syuhada. (2).Orang berpengetahuan 
melebihi orang yang senang beribadat, yang 
berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya 
untuk mengerjakan salat, bahkan melebihi 
kebaikan orang yang berperang di jalan Allah, 
(3). Apabila meninggal seorang alim, maka 
terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak 
dapat diisi kecuali oleh orang alim yang lain. 

Jadi, kedudukan orang alim dalam 
Islam itu dihargai tinggi bila orang itu 
mengamalkan ilmunya. Mengamalkan 
ilmu dengan cara mengajarkan ilmu itu 
kepada orang lain adalah suatu 
pengalaman yang paling dihargai oleh 
Islam. Asma Hasan Fahmi (1979:166) 
mengutip kitab Ihya’Al-Ghozali yang 
mengatakan siapa memilih pekerjaan 
mengajar maka ia sesungguhnya telah 
memilih pekerjaan besar dan penting. 
Sebenarnya tingginya kedudukan guru 
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dalam Islam merupakan realisasi ajaran 
islam itu sendiri. Islam memuliakan ilmu 
pengetahuan; pengetahuan didapat dari 
belajar dan mengajar; yang belajar adalah 
calon guru dan yang mengajar adalah 
guru. Maka, di situ letaknya Islam sangat 
memuliakan guru (Ahmad Tafsir, 
1994:76). 

Sementara pendapat lain menyatakan 
guru adalah pendidik profesional, karena 
itu secara implisit ia telah merelakan 
dirinya menerima dan memikul sebagian 
tanggung jawab pendidikan yang terpikul 
di pundak para orang tua. Mereka ini 
ketika menyerahkan anaknya ke sekolah 
atau madrasah sekaligus berarti 
pelimpahan sebagian tanggung jawab 
pendidikan anaknya kepada guru. Hal 
itupun menunjukan pula bahwa orang tua 
tidak mungkin menyerahkan anaknya 
kepada sembarang guru sekolah karena 
tidak sembarang orang dapat menjabat 
guru (Muhtarom, 1984:38). 

Guru dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia edisi kedua 1991 diartikan 
sebagai orang yang pekerjaannya (mata 
pencahariannya) mengajar. Tapi 
sesederhana inikah arti guru? Kata guru 
yang dalam bahasa Arab disebut mu’allim 
dan dalam bahasa Inggris teacher itu 
memang memiliki arti sederhana, yakni A 
person whose occupation is teaching other 
(McLeod, 1989). Artinya, guru adalah 
seseorang yang pekerjaannya mengajar 
orang lain. 

Guru sebagai pendidik ataupun 
pengajar merupakan faktor penentu 
kesuksesan setiap usaha pendidikan. 
Itulah sebabnya setiap perbincangan 
mengenai pembaruan kurikulum, 
pengadaan alat-alat belajar sampai pada 
kriteria sumber daya manusia yang 
dihasilkan oleh usaha pendidikan, selalu 
bermuara pada guru. Hal ini menunjukan 
betapa signifikan posisi guru dalam dunia 
pendidikan (Muhibin Syah, 2000 : 223). 

Di negara-negara Timur sejak dahulu 
guru sanagat dihormati oleh masyarakat. 

Orang India dahulu, menganggap guru 
itu sebagai orang suci dan sakti. Di 
Jepang, guru disebut sensei, artinya 
“yang lebih dahulu lahir”, “yang lebih 
tua”. Di Inggris, guru itu dikatakan 
“teacher” dan di Jerman”der Lehrer, 

keduanya berarti “pengajar”. Akan tetapi 
kata  guru sebenarnya bukan saja 
mengandung arti “pengajar”, melainkan 
juga “pendidik”, baik didalam maupun 
diluar sekolah. Ia harus jadi penyuluh 
masyarakat. Agama Islam sangat 
menghargai orang-orang yang berilmu 
pengetahuan (guru/ulama), sehingga 
hanya mereka sajalah yang pantas 
mencapai tarap ketinggian dan keutuhan 
hidup, sebagaimana dijelaskan dalam 
(Q.S. Al_Mujadilah:11). 

Nurni Jamal, (1984:39) menyatakan 
bahwa apabila dilihat dari ilmu 
pendidikan Islam, maka secara umum 
bahwa untuk menjadi guru yang baik dan 
diperkirakan dapat memenuhi tanggung 
jawab yang dibebankan kepadanya 
hendaknya bertaqwa kepada Allah, berilmu, 
sehat jasmaniahnya, baik akhlaknya, 
bertanggung jawab dan berjiwa nasional.  

Syarat guru dalam pendidikan Islam, 
menurut Soejono yang dikutip Ahmad 
Tafsir (1994:80), 1) tentang umur, harus 
sudah dewasa, 2) tentang kesehatan, 
harus sehat jasmani dan rohani, 3) tentang 
kemampuan mengajar,ia harus ahli, 4) 
harus berkesusilaan dan berdedikasi 
tinggi. Uraian ini hampir sama seperti 
diungkapkan Munir Mursi (1977:97), 
tatkala membicarakan syarat guru kuttab 
(semacam sekolah dasar di Indonesia), 
menyatakan syarat terpenting bagi guru 
dalam Islam adalah syarat keagamaan. 
Syarat guru dalam Islam dalam 
pandangan beliau: (1) umur, harus sudah 
dewasa, (2) kesehatan, harus sehat 
jasmani dan rohani, (3) keahlian, harus 
menguasai bidang yang diajarkannya dan 
menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu 
mengajar), dan yang ke (4) harus 
berkepribadian muslim. 
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Dengan demikian maka bisa 

dismpulkan bahwa guru adalah manusia 
yang memiliki kepribadian sebagai 
individu. Kepribadian guru, seperti 
halnya kepribadian pada umumnya 
terdiri atas aspek jasmaniah, intelektual, 
sosial, emosional, dan moral. Seluruh 
aspek kepribadian tersebut terintegrasi 
membentuk satu kesatuan utuh, yang 
memilki ciri-ciri yang khas. Integritas dan 
kekhasan ciri-ciri individu terbentuk 
sepanjang perkembangan hidupnya, yang 
merupakan hasil perpaduan dari ciri-ciri 
dan kemampuan bawaan dengan 
prolehan dari lingkungan dan 
pengalaman hidupnya. (Nana Syaodih S : 
2004:252). Keadaan inilah yang 
melatarbelakangi peningkatan 
profesionalisme guru dalam upaya 
optimalisasi pembinaan akhlak peserta 
didik.  

 
2. Akhlak  

Secara bahasa, akhlak berasal dari 
khulŭq yang berarti budi pekerti, perangai 
tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata 
Khalaqa yang berarti menciptakan, seakar 
dengan kata Khâliq (pencipta), mahluk 
(yang diciptakan).  

Kajian kebahasaan tentang akhlak ini 
mengisyaratkan bahwa dalam akhlak 
tercakup pengertian terciptanya 
keterpaduan antara kehendak khâlik 
(Tuhan) dengan perilaku (mahluk) 
manusia. Atau dengan kata lain tata 
perilaku seseorang terhadap orang lain 
dan lingkungannya yang mengandung 
nilai akhlak yang hakiki manakala 
tindakan atau perilaku itu didasarkan 
kepada kehendak Tuhan (Yunahar Ilyas, 
2002:1).  

Menurut Ibnu Miskawaih, kata akhlak 
merupakan sinonim dari kata Al-Adab, 
yang artinya perilaku terpuji bagi 
manusia yakni perilaku yang baik. Dalam 
pengertian sehari-hari akhlak umunya 
disamakan artinya dengan budi pekerti, 
kesusilaan, sopan santun dalam bahasa 

Indonesia (Mansur, 1997: 28). Pengertian 
akhlak adalah kemauan yang kuat tentang 
sesuatu yang dilakukan secara berulang-
ulang yang mengarah kepada kebaikan 
dan keburukan (Departemen Agama, 
1986:1). 

 

 عنھا  راسحة النفس  في ثةیھ عن عبارة  فاالخلق

 الي رحاجةیغ سرمنیو بسھولة تصدراالفعال 

 ة یفكرورؤ

Artinya : 
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan 
dengan gampang dan mudah, tanpa 
memerlukan pemikiran dan pertimbangan 
(Ihya Ulumuddin, Jilid 3, tanpa tahun:52) 

 
Dari pendapat para ahli akhlak di 

atas, penulis menarik kesimpulan, bahwa 
masih ada perbedaan definisi akhlak, 
yaitu pertama mengatakan, bahwa akhlak 
sama dengan tingkah laku, budi pekerti 
atau perbuatan. 

Sedangkan menurut tata bahasa 
indonesia kata tersebut termasuk kata 
kerja, sementara menurut pendapat 
kedua, akhlak berarti sifat yang termasuk 
kata sifat. Namun dari dua defisini 
berbeda tersebut bisa diambil benang 
merahnya bahwa akhlak merupakan 
kemauan jiwa yang diimplemantasikan 
pada perbuatan atau tingkah laku tanpa 
rekayasa atau paksaan, seperti seseorang 
yang dipaksa untuk berbuat sesuatu, 
maka perbuatan tersebut bukan akhlak 
dia yang sebenarnya. 

Atas dasar itu juga maka keberadaan 
pendidikan sangat penting dan 
menentukan karena pada hakekatnya 
pendidikan merupakan suatu upaya 
mewariskan nilai, yang akan menjadi 
penolong dan penentu umat manusia 
dalam menjalani kehidupannya, sekaligus 
memperbaiki nasib dan peradaban umat 
manusia. Tanpa pendidikan, diyakini 
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bahwa manusia sekarang tidak berbeda 
dengan generasi manusia masa lampau, 
dibandingkan dengan manusia sekarang, 
telah sangat tertinggal baik kualitas 
kehidupan maupun peroses 
pembedaannya. Secara ekstrim bahkan 
dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya 
atau baik buruknya peradaban suatu 
masyarakat, suatu bangsa, akan 
ditentukan oleh bagaimana pendidikan 
yang dijalani oleh masyarakat bangsa 
tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi telah membawa perubahan di 
hampir semua aspek kehidupan manusia 
dimana berbagai permasalahan hanya 
dapat dipecahkan kecuali dengan upaya 
penguasaan dan peningkatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Perubahan 
tersebut juga telah membawa manusia 
kedalam era persaingan global yang 
semakin ketat. Oleh karena itu, 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia merupakan kenyataan yang 
harus dilakukan secara terencana, terarah, 
intensif, efektif dan efisien dalam proses 
pembangunan, kalau tidak ingin bangsa 
ini kalah bersaing di era industry abad ke-
21 sekarang ini. 

Pendidikan memegang peranan 
sangat penting dalam proses peningkatan 
kualitas sumber daya manusia. 
Peningkatan kualitas pendidikan 
merupakan suatu proses terintegrasi 
dengan proses peningkatan kualitas 
sumber daya manusia itu sendiri. 
Menyadari pentingnya proses 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, maka pemerintah bersama 
kalangan swasta sama-sama terus 
berupaya mewujudkan amanat tersebut 
melalui berbagai usaha pembangunan 
pendidikan yang lebih berkualitas antara 
lain melalui pengembangan dan 
perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, 
perbaikan sarana pendidikan, 
pengembangan dan pengadaan materi 
ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. Tetapi pada 
kenyataannya upaya pemerintah tersebut 
belum cukup berarti dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan. 

Pemerintah menerbitkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Sistem pendidikan nasional 
dimaksud untuk menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, meningkatkan 
mutu dan relevansi pendidikan, serta 
episiensi manajemen pendidikan untuk 
menghadapi tuntutan perubahan 
kehidupan lokal, nasional, dan global. 
Maka guru merupakan komponen 
berpengaruh dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di sekolah atau madrasah 
karena itu kemampuan dan 
profesionalisme dari seorang guru sangat 
menentukan mutu pendidikan (Zainal 
Aqib,2002:32). 

Pada dasarnya tingkat kompetensi 
profesional guru dipengaruhi oleh faktor 
dari dalam guru itu sendiri yaitu 
bagaimana guru bersikap terhadap 
pekerjaan yang di embankan. Sedangkan 
factor luar yang diprediksi berpengaruh 
terhadap kompetensi professional 
seorang guru. Kedudukan guru sebagai 
pendidik dan pembimbing tidak bisa 
dilepaskan dari guru sebagai pribadi. 
Kepribadian guru sangat mempengaruhi 
peranannya sebagai pendidik dan 
pembimbing. Dia mendidik dan 
membimbing para siswa tidak hanya 
dengan bahan yang ia sampaikan atau 
dengan metode-metode penyampaian 
yang digunakannya, tetapi dengan 
seluruh kepribadiannya. Mendidik dan 
membimbing tidak hanya terjadi dalam 
situasi formal, tetapi juga interaksi 
informal, tidak hanya diajarkan tetapi juga 
ditularkan. Pribadi guru merupakan satu 
kesatuan antara sifat-sifat pribadinya, dan 
peranannya sebagai pendidik, pengajar 
dan pembimbing. (Nana Syaodih S. 2004: 
251). 
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Di samping itu juga guru mempunyai 

peranan ganda sebagai pengajar dan 
pendidik. Kedua peran tersebut bisa 
dilihat perbedaannya, tetapi tidak bisa 
dipisahkan. Tugas utama sebagai 
pendidik adalah membantu 
mendewasakan anak. Dewasa secara 
psikologis, sosial, dan moral. Dewasa 
secara psikologis berarti individu telah 
biasa berdiri sendiri, tidak tergantung 
pada orang lain, juga telah mampu 
bertanggung jawab atas segala 
perbuatannya, mampu bersikap objektif. 
Dewasa secara sosial berarti telah mampu 
menjalin hubungan sosial dan kerja sama 
dengan orang dewasa lainnya, telah 
mampu melaksanakan peran-peran sosial 
lainnya.  

Dewasa secara moral, yaitu telah 
memiliki seperangkat nilai yang ia akui 
kebenarannya, ia pegang teguh dan 
mampu berprilaku sesuai dengan 
nilainilai yang memjadi pegangannya.( 
Nana Syaodih S. 2004: 252). 

Beberapa ungkapan tersebut diatas, 
adalah merupakan sebuah kompetensi dan 
profesionalisme seorang guru. Adapun 
pengertian dasar kompetensi (competency) 
menurut Muhibin Syah (2000: 229) adalah 
kemampuan atau kecakapan. Dan yang 
lebih relevan dengan pembahasan ini 
adalah kata proficiency dan ability yang 
memiliki arti kurang lebih sama yaitu 

kemampuan. Hanya proficiency lebih 
sering digunakan orang untuk 
menyatakan kemampuan berperingkat 
tinggi. 

Adapun kompetensi guru (teacher 
competency) menurut Barlow (1985) 
sebagaimana dikutip Muhibin Syah, 
adalah The ability of a teacher to responsibly 
perform his or her duties appropriately. 
Artinya, kompetensi guru merupakan 
kemampuan seorang guru dalam 
melaksanakan kewajibannya secara 
bertanggung jawab dan layak. 

Jadi kompetensi profesionalisme guru 
dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

kewenangan guru dalam menjalankan 
profesi keguruannya. Artinya guru yang 
piawai dalam melaksanakan profesinya 
dapat disebut sebagai guru yang 
kompeten dan professional. 

Selanjutnya kata “profesionalisme” 
yang mengiringi kata kompetensi ini 
dapat dipahami sebagai kualitas dan 
tindak-tanduk khusus yang merupakan 
ciri orang professional. Istilah 
“professional” (professional) artinya adalah 
kata sifat dari kata profession (pekerjaan) 
yang berarti sangat mampu melakukan 
pekerjaan. Muhibin Syah (2000: 230). 

Berdasarkan pertimbangan arti-arti di 
atas, maka pengertian guru professional 
adalah guru yang melaksanakan tugas 
keguruan dengan kemampuan tinggi 
(profisiensi) sebagai sumber kehidupan. 

Lebih lanjut dalam menjalankan 
kewenangan profesionalnya, guru 
dituntut memiliki keaneka ragaman 
kecakapan (competencies) yang bersifat 
psikologis, yang meliputi: (1) kompetensi 
kognitif yaitu kecakapan ranah cipta, (2) 
kompetensi afektif yaitu kecakapan ranah 
rasa, (3) kompetensi psikomotor yaitu 
kecakapan ranah karsa. 

Dari uraian di atas, ternyata sifat 
pekerjaan guru sangat berbeda dengan 
pekerjaan-pekerjaan lainnya, ia tidak 
hanya melaksanakan tugas dengan tangan 
dan pikirannya, akan tetapi dengan 
seluruh kepribadiannya. Guru mendidik 
dan mengajar dengan sikap dan 
perasaannya, dengan minat dan 
motivasinya, dengan moral dan 
idealismenya, disamping dengan ilmu 
dan kecakapannya, bakat dan 
kecerdasannya serta berbagai 
keterampilan keguruannya. (Nana 
Syaodih S. 2004: 266). 

Pokonya seluruh kepribadian 
individu guru ditampilkan dan 
dikomunikasikan dalam interaksinya 
dengan siswa. Guru adalah model atau 
contoh nyata dari pengetahuan, 
keterampilan dan nilai-nilai yang 
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diajarkannya kepada siswa. Dia tidak 
hanya mendidik atau mengajarkan 
dengan kata-kata, tetapi dengan 
prilakunya. Kiranya tidak telalu salah 
apabila ada yang memandang guru itu 
adalah sebuah akronim dari kata digugu 
dan ditiru, digugu berarti diikuti, 
dilaksanakan petunjuknya dan ditiru 
adalah dicontoh. 

 
3. Profesionalisme Guru 

Perihal mengenai teori tentang guru 
professional telah banyak dikemukakan 
para pakar menejmen pendidikan, seperti 
Rice dan Bishoprick (1971), dan Gickman 
(1981). Menurut Rice dan Bishoprick guru 
professional adalah guru yang mampu 
mengelola dirinya sendiri dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. 
Profesionalisasi guru oleh kedua pakar 
tesebut dipandang sebagai suatu proses 
yang bergerak dari ketidaktahuan 
(ignorance) menjadi tahu, dari 
ketidakmatangan (immaturity) menjadi 
matang, dari diarahkan oleh orang lain 
(otherdirectedness) menjadi mengarahkan 
diri sendiri4. 

Glickman (1981) menegaskan bahwa 
seseorang akan bekerja secara 
professional bilamana orang tersebut 
memilki kemampuan (ability) dan 
motivasi (motivation). Maksudnya adalah 
seseorang akan bekerja secara 
professional bilamana memiliki 
kemampuan kerja yang 

tinggi dan kesungguhan hati untuk 
mengerjakan dengan sebaik-baiknya. 

Sebaliknya seseorang tidak akan 
bekerja secara profesioanal bilamana 
hanya memenuhi salah satu diantara dua 
persyaratan di atas. Jadi, betapa pun 
tingginya kemampuan seseorang ia tidak 
akan bekerja secara profesional apabila 
tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. 
Sebaliknya, betapapun tingginya motivasi 
kerja seseorang ia tidak akan sempurna 
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya 

bilamana tidak didukung oleh 
kemampuan. 

Glickman, sesuai dengan 
pemikirannya di atas, seseorang guru 
dapat dikatakan profesional bilamana 
memiliki kemampuan tinggi (high level of 
abstract) dan motivasi kerja tinggi (high 
level of commitment). 

Komitmen lebih luas daripada concern 
sebab komitmen itu mencakup waktu dan 
usaha. Tingkat komitmen guru terbentang 
dalam garis kontinum, bergerak dari yang 
paling rendah menuju yang paling tinggi. 
Guru yang memiliki komitmen yang 
rendah biasanya kurang memberikan 
perhatian kepada murid, demikian pula 
waktu dan tenaga yang dikeluarkannya 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran 
pun sangat sedikit. Sebaliknya, seorang 
guru yang memilki komitmen yang tinggi 
biasanya tinggi sekali perhatiannya 
kepada murid, demikian pula waktu yang 
disediakan untuk peningkatan mutu 
pendidikan sangat banyak. 

Tingkat abstraksi yang dimaksudkan 
di sini adalah tingkat kemampuan guru 
dalam mengelola pembelajaran, 
mengklarifikasi masalah-masalah 
pembelajaran, dan menentukan alternatif 
pemecahannya. Menurut Glickman (1981) 
guru yang memilki tingkat abstraksi yang 
tinggi adalah guru yang mampu 
mengelola tugas, menemukan berbagai 
permasalahan dalam tugas, dan mampu 
secara mandiri dalam memecahkannya. 

Mc. Cully mengatakan; profession is a 
vocation in which professed knowledge of 
some department of learning or science is 
used in its application to the affairs of 
other or in the practice of and art founded 
upon it (1969:130)6. 

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen dan PP Nomor 19/2005 
telah merumuskan parameter bagaimana 
seorang guru bisa dikategorikan sebagai 
pendidik yang professional. Merujuk 
pada UU dan PP tersebut, seorang 
pendidik dikatakan memiliki 
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keprofesionalan jika mereka setidaknya 
memiliki 4 kompetensi. yaitu: (1) 
kompetensi pedagogik, (2) kompetensi 
Kepribadian, (3) kompetensi profesional 
dan ke (4) kompetensi sosial. Namun 
demikian untuk menjadi pendidik yang 
profesioanl diperlukan usaha-usaha yang 
sistemik dan konsisten serta 
berkesinambungan dari pendidik itu 
sendiri dan para pihak pengambil 
kebijakan. 

Secara leksikal, perkataan profesi itu 
ternyata mengandung berbagai makna 
dan pengertian. Pertama, Profesi itu 
menunjukan dan mengungkapkan suatu 
kepercayaan ( to profess means to trust), 
bahkan suatu keyakinan (to belief in) atas 
sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau 
kredibilitas seseorang (Hornby, 1962). 
Kedua, profesi itu dapat pula 
menunjukan dan mengungkapkan suatu 
pekerjaan atau urusan tertentu 
(aparticular business, Hornby, 1962).  

Webster’s New World Dictionary 
menunjukan lebih lanjut bahwa profesi 
merupakan suatu pekerjaan 
yangmenuntut pendidikan tinggi (kepada 
pengembangan) dalam liberal arts atau 
science, dan biasanya meliputi pekerjaan 
mental dan bukan pekerjaan manual 
seperti mengajar, keinsinyuran, 
mengarang dan sebagainya: terutama 
kedokteran, hukum dan teknologi. 

Good’s Dictionary Of Education lebih 
menegaskan lagi bahwa profesi itu 
merupakan suatu pekerjaan yang 
meminta persiapan spesialisasi yang 
relative lama di perguruan tinggi ( kepada 
pengembannya) dan diatur oleh suatu 
kode etika khusus. Berbagai penjelasan 
tersebut diatas penulis dapat 
menyimpulkan bahwa profesi itu pada 
hakekatnya merupakan suatu pekerjaan 
tertentu yang menuntut persyaratan 
khusus dan istimewa sehingga 
meyakinkan dan memperoleh 
kepercayaan pihak yang memerlukannya. 

Profesionalisme adalah suatu paham 
yang mencitakan dilakukannya kegiatan-
kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, 
berbekalkan keahklian yang tinggi dan 
berdasarkan rasa keterpanggilan serta 
ikrar (fateri/profiteri) untuk menerima 
panggilan tersebut dengan semangat 
pengabdian selalu siap memberikan 
pertolongan kepada sesama yang tengah 
dirundung kesulitan ditengah gelapnya 
kehidupan (Wignjosoebroto, 1999). 

Seorang profesionalis jelas harus 
memiliki profesi tertentu yang diperoleh 
melalui sebuah proses pendidikan 
maupun pelatihan yang khusus, dan 
disamping itu pula ada unsur semangat 
pengabdian (panggilan profesi) di dalam 
melaksanakan suatu kegiatan kerja. 
Sedangkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Istilah profesionalisasi 
ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah 
bidang pekerjaan yang dilandasi 
pendidikan dan keahlian, keterampilan, 
kejuruan dan sebagainya. 

Profesional adalah (1) bersangkutan 
dengan profesi, (2) memerlukan 
kepandaian khusus untuk menjalanknnya 
dan (3) mengharuskan adanya 
pembayaran untuk melakukannya. 
“Profesionalisasi adalah proses membuat 
suatu badan organisasi agar menjadi 
professional” (Moeliono, 1988:702). 

Ketiga pengertian tersebut tersirat 
bahwa dalam profesi digunakan teknik 
dan prosedur intelektual yang harus 
dipelajari secara sengaja, sehingga dapat 
diterapkan untuk kemaslahatan orang 
lain. Dalam kaitan ini seorang pekerja 
profesional dapat dibedakan dari seorang 
tukang karena disamping sama-sama 
menguasai sejumlah teknik dan prosedur 
kerja tertentu, seorang pekerja profesional 
juga memiliki informed responsiveness 
“ketanggapan yang berdasarkan kearifan” 
terhadap implikasi kemasyarakatan atas 
objek kerjanya. Seorang pekerja 
professional memiliki filisofi yang 
menyikapi dan melaksanakan 
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pekerejaannya (Syafruddin Nurdin, 
2002:16). 

Secara konsep profesional memiliki 
aturan-aturan dan teori, teori untuk 
dilaksanakan dalam praktik dan unjuk 
kerja, teori dan praktik merupakan 
perpaduan yand tidak dapat dipisahkan. 
Keterampilan dalam pekerjaan profesi 
sangat didukung oleh teori yang telah 
dipelajarinya. Jadi seorang profesional 
dituntut banyak belajar, membaca dan 
mendalami teori tentang profesi yang 
digelutinya. Suatu profesi bukanlah 
sesuatu yang permanent, ia akan 
mengalami perubahan dan mengikuti 
perkembangan kebutuhan manusia.Inilah 
letak perbedaan pekerjaan profesional 
dengan non-profesional. Profesional 
mengandalkan teori, praktek, dan 
pengalaman, sedangkan non-profesional 
hanya berdasarkan praktik dan 
pengalaman. 

Rochman Natawidjajayang dikutip 
Syafruddin Nurdin (2002:18) 
mengemukakan beberapa kriteria sebagai 
ciri suatu profesi; 

a) Ada standar untuk kerja yang 
baku dan jelas, 

b) Ada lembaga pendidikan khusus 
yang menghasilkan pelakunya 
dengan program dan jenjang 
pendidikan yang baku serta 
memiliki standar akademik yang 
memadai dan yang bertanggung 
jawab tentang pengembangan 
ilmu pengetahuan yang 
melandasi profesi itu.  

c) Ada organisasi yang mewadahi 
para pelakunya untuk 
mempertahankankan dan 
memperjuangkan eksistensi dan 
kesejahtraannya, 

d) Ada etika dan kode etik yang 
mengatur prilaku para pelakunya 
dalam memperlakukan kliennya, 

e) Ada sistem imbalan terhadap jasa 
layanannya yang adil dan baku, 

f) Ada pengakuan masyarakat 
(professional,penguasa dan 
awam) terhadap pekerjaan itu 
sebagai suatu profesi. 

Pandangan tersebut berarti seorang 
guru profesional paling tidak harus 
menguasai akademik yang mencakup (a) 
filosofi dan tujuan pendidikan menjadi 
kompas setiap aktivitas pendidikan, (b) 
mengenal secara mendalam karakteristik 
peserta didik yang di layani, (c) 
menguasai bidang ilmu yang menjadi 
sumber bahan ajar, serta (d) menguasai 
berbagai model pendekatan pembelajaran 
yang dapat digunakan dalam 
memfasilitasi peserta didik yang sedang 
belajar. 

Penguasaan ke-empat kemampuan 
tersebut menjadi modal pokok bagi guru 
profesional untuk menguasai 
kemampuan yaitu: melaksanakan dan 
merencanakan proses pembelajaran yang 
sesuai dengan filosofis pendidikan yang 
dianut, karakteristik siswa, materi ajar 
yang dikaji. 

Perlu dicatat bahwa secara filosofis 
pendidikan bukanlah transfer 
pengetahuan, tetapi pengembangan 
potensi peserta didik. Bidang ilmu pada 
dasarnya merupakan wahana untuk 
mengembangkan potensi tersebut. Oleh 
karena itu materi ajar seharusnya 
difahami sebagai “alat” dan bukan 
“tujuan” pembelajaran. Sebagai seorang 
profesional, guru dituntut memiliki 
kompetensi mengembangkan secara 
berkelanjutan. Guru juga harus memilki 
kemampuan profesionalnya, yang dapat 
ditempuh antara lain: Tindakan Kelas 
(PTK), aktif mengikuti perkembangan 
zaman, khususnya yang terkait dengan 
bidangnya. 

 
4. Konsep Pembinaan Akhlak Peserta 

Didik 
Dekadensi moral berupa kenakalan 

remaja sering terjadi pada siswa tingkat 
SLTP dan SLTA. Pada usia tersebut, siswa 
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mempunyai kecenderungan besar untuk 
mencoba sesuatu atau rasa ingin tahu dan 
kebutuhan aktualisasi diri. Hal tersebut 
biasanya disalurkan secara negatif, seperti 
merokok, membolos, berkelahi, 
melanggar tata tertib sekolah, tidak sopan 
terhadap guru dan sesama teman, 
mencontek ketika ujian dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, 
diperlukan sebuah usaha yang sungguh-
sungguh dari pihak sekolah atau 
madrasah untuk mengantisipasi berbagai 
bentuk kenakalan siswa di sekolah atau 
madrasah. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh adalah membangun akhlak 
siswa yang berbudi pekerti luhur, 
bertanggung jawab, berkepribadian kuat, 
dan jujur serta membentuk karakter kuat 
dalam pengembangan life skills dalam 
kehidupannya. Hal itu dapat dilakukan 
melalui pendidikan akhlak yang 
diintegrasikan pada setiap mata pelajaran 
maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Untuk membentuk akhlak baik pada 
diri siswa, diperlukan pengaturan 
sistematis, seperti halnya manajemen 
pengajaran atau proses pembelajaran. 
Dengan kata lain, diperlukan sebuah 
manajemen khusus yang dikembangkan 
pihak madrasah untuk meningkatkan 
kualitas akhlak siswa. Hal ini perlu 
dilakukan karena penanganan kualitas 
akhlak siswa merupakan suatu tugas 
berat dan penuh tantangan. Untuk itu, 
diperlukan langkah terpadu dari berbagai 
pihak, baik madrasah, guru, siswa, 
organisasi kesiswaan, maupun peran serta 
orang tua siswa, sehingga akan tercapai 
hasil pembejaran efektif yanmg 
diharapkan oleh semua pihak.Madrasah 
secara tegas dan terencana harus 
mempunyai perencanaan sistem 
manajemen pendidikan yang berbasis 
akhlak. Dalam sistem perencanaan 
manajemen tersebut, terdapat strategi 
yang dapat ditempuh madrasah untuk 
menanamkan nilai-nilai moral dan 

sekaligus sanksi diberlakukan bagi siswa 
yang melanggar aturan. 

Implementasi pendidikan berbasis 
akhlak yaitu mengintegrasikan 
pendidikan akhlak ke dalam semua 
bidang studi. Ujung tombak dalam 
pembelajaran adalah guru. Guru sebagai 
pengelola dan pelaksana pendidikan 
paling tidak dituntut memiliki empat 
fungsi pokok yaitu : 1) merencanakan, 2) 
mengorganisasikan, 3) memimpin, dan 4) 
mengawasi. 

Hubungan keempat-empatnya harus 
saling berkaitan satu sama lain. Masing-
masing fungsi mempunyai peran sangat 
berarti dalam pelaksanaan kegiatan 
pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, 
madrasah mempunyai peranan penting 
dalam mempersiapkan anak didik agar 
tidak hanya cerdas atau pandai saja, tetapi 
juga harus bertakwa, berprilaku baik, 
bertanggung jawab, dan mempunyai etika 
yang baik. Dengan kata lain, madrasah 
berperan untuk menumbuh kembangkan, 
membentuk, dan memproduksi 
pendidikan berwawasan ranah kongnitif, 
afektif, dan psikomotorik, sehingga dapat 
membentuk karakter yang kuat dalam 
mengembangkan life skills dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Pertanyaannya, karakter seperti apa 
yang diinginkan? Kata karakter yang 
dimaksud sesuai pengertian Karen Bohlin 
dan Kevin Ryan (dalam Megawngi, 2004) 
berasal dari Yunani yakni charassein yang 
berarti mengukir sehingga terbentuk 
sebuah pola. Doni Koesoema (2007) 
menjelaskan, istilah karakter secara 
etimologis dari bahasa Yunani karasso 
berarti cetak biru, format dasar, sidik. 
Mengutip pendapatnya Monier, Doni 
menyebutkan karakter dalam dua 
interpretsi, yaitu pertama sebagai 
sekumpulan kondisi yang telah diberikan 
dari sananya (hereditas), dan kedua 
kekuatan individu yang mampu 
menguasai kondisi yang ada. 
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Sementara Al Ghazali (dalam 

Megawangi, 2004) mengambarkan 
karakter yang dimaksud adalah akhlak. 
Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah 
tingkah laku seseorang yang berasal dari 
hati yang baik. Oleh karena itu, 
pendidikan karakter adalah usaha aktif 
untuk membentuk kebiasaan yang baik 
(habit), sehingga sifat anak sudah terukir 
sejak kecil. Allah Swt menurunkan 
petunjuk melalui Nabi dan Rasul-Nya 
agar manusia berprilaku sesuai yang 
diinginkan Allah Swt sebagai khalifah di 
muka bumi. Rasulullah bersabda: ” 
Sesungguhnya aku diutus untuk 
menyempurnakan akhlak yang baik”. 

Berkaitan dengan banyaknya 
kenakalan remaja yang mengakibatkan 
dekadensi moral tersebut, sekolah atau 
madrasah sering dituntut bertanggung 
jawab. Madrasah sebagai sebuah lembaga 
pendidikan diharapkan tidak hanya 
sekadar sebagai tempat memperoleh ilmu 
pengetahuan saja, tetapi juga diharapkan 
dapat memberi bekal yang cukup dalam 
membentuk kepribadian siswa yang 
tangguh dalam menghadapi era 
globalisasi. Demikian juga ajaran-ajaran 
moral dan tata nilai yang berlaku di 
masyarakat juga menjadi prioritas yang 
tidak dapat diabaikan madrasah untuk 
ditanamkan kepada siswa. Hal ini juga 
sudah menjad amanat UU Sistem 
Pendidikan Nasional 2003, bab I, pasal I, 
ayat I dinyatakan: pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 
(Asep Purnama Bahtiar, Kedaulatan 
Rakyat, 2005:12) 

Dari sini, maka guru di samping 
berperan mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada siswa, juga merupakan faktor 
penting dan punya pengaruh besar 
terhadap perubahan/perkembangan 
akhlak siswa. Dalam implementasi 
konsep pendidikan akhlak, guru sanggat 
menentukan berhasil tidaknya peserta 
didik dalam mencapai kondisi yang 
diharapkan yang tercermin dalam akhlak 
yang baik. Dalam hal ini untuk 
mengetahui dengan jelas dan memahami 
hal-hal yang berkaiatan dengan 
perubahan tingkah laku siswa. 

Ditinjau dari proses, guru mampu 
melibatkan sebagian besar peserta didik 
secara aktif, baik fisik, mental maupun 
sosial dalam proses pembelajaran. 
Sehingga pemebelajaran yang 
diberikanya mampu menghasilkan 
perubahan pada sebagaian besar peserta 
didik ke arah yang 

lebih baik terutama pendidikan 
akhlak. Guru sebagai tenaga profesional 
pelaksana tugas pmbelajaran harus terus-
menerus berinovasi, hal ini untuk 
menghindari rasa kejenuhan siswa. Oleh 
karena itu, guru harus mengunakan 
metode dengan pendekatan pembelajaran 
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan. 

Guru seharusnya dapat 
mengintegrasikan pendidikan akhlak ke 
dalam setiap bidang studi dan 
meningkatkan kualitas pendidikan 
dengan mengunakan metode bervariasi 
dalam mengajar. Juga mampu 
mengeliminasi bahan-bahan ajar yang 
kurang penting dan kuarang berarti, 
selalu mengikuti perkembangan 
pengetahuan mutakhir, proses 
pembelajaran selalu dipersiapkan, 
mendorong peserta didiknya untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik, dan 
menghubungkan pengalaman yang lalu 
dengan bahan ajar yang akan diajarkan. 

Dalam pelaksanaan tugas pegajaran, 
guru harus: mengurangi metode ceramah, 
memberikan tugas yang berbeda bagi 
peserta didik, mengelompokkan pseserta 
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didik berdasarkan kemampuannya serta 
disesusaikan dengan mata pelajaran, 
bahan harus di modifikasi dan diperkaya, 
juga membuat laporan, karena peserta 
didik tidak berkembang dengan 
kecepatan sama, mengusahakan 
mengembangkan situasi belajar yang 
memungkinkan setiap anak bekerja 
dengan kemampuannya masing-masing 
pada tiap pelajaran, dan mengusahakan 
untuk melibatkan peserta didik dalam 
berbagai kegiatan. Kesemuanya itu 
diarahkan pada pengantisipasian 
dekadensi moral siswa.  

Berbagai kasus kenakalan remaja, 
seperti penyalahgunaan obat-obat 
terlarang (narkoba), pemerkosaan, 
perkelahian, perampokan, dan 
sebagainya. Masalahnya kembali kepada 
akhlak remaja itu sendiri. Remaja yang 
nakal biasanya remaja yang tidak 
mengenal akhlak. Sebaliknya tidak sedikit 
pula remaja yang menyejukan pandangan 
mata, karena kesopanan dan tingkah 
lakunya yang baik dan selalu berbuat 
kebaikan. Remaja yang demikian adalah 
remaja yang saleh, yang berakhlak46. 

Dengan mempelajari akhlak ini akan 
dapat menjadi sarana bagi terbentuknya 
insan kamil (manusia sempurna, ideal). 
Insan kamil dapat diartikan sebagai 
manusia yang sehat dan terbina potensi 
rohaniahnya sehingga dapat berfungsi 
secara oftimal dan dapat berhubungan 
dengan Allah dan dengan mahluk lainnya 
secara benar sesuai dengan ajaran akhlak. 

Ciri-ciri insan kamil dapat ditelusuri 
dari berbagai pendapat yang 
dikemukakan para ulama yang kompeten 
dan terkemuka. Ciri-cirinya sebagai 
berikut: (1) berfungsi akalnya secara 
oftimal, (2) berfungsi intuisinya, (3) 
mampu menciptakan budaya, (4) 
menghiasi diri dengan sifatsifat 
ketuhanan, dan ke (5) berakhlak mulia. 

Akhlak merupakan salah satu 
khazanah intelektual muslim yang 
kehadirannya hingga saat ini semakin 

dirasakan. Secara historis dan teologis 
akhlak tampil mengawal dan memandu 
perjalanan hidup manusia agar selamat 
dunia dan akherat. Tidaklah berlebihan 
jika misi utama kerasulan Muhammad 
SAW, adalah untuk menyempurnakan 
akhlak yang mulia, dan sejarah mencatat 
bahwa faktor pendudkung keberhasilan 
dakwah beliau antara lain karena 
dukungan akhlaknya48. 

Banyak cara yang dapat dilakuakan 
dalam berakhlak kepada Allah dan 
kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak 
kepada Allah yang sesungguhnya akan 
membentuk pendidikan keagamaan. Di 
antara nilai-nilai ketuhanan yang sangat 
mendasar ialah: 

a. Iman, yaitu sikap batin yang penuh 
kepercayaan kepada Tuhan. Jadi tidak 
cukup hanya ”percaya” kepada adanya 
Tuhan, melainkan harus meningkat 
menjadi sikap mempercayai Tuhan dan 
menaruh kepercayaan kepada-Nya. 

b. Ihsan, yaitu kesadaran yang 
sedalam-dalamnya bahwa Allah 
senantiasa hadir atau bersama manusia 
dimanapun manusia berada. Bertalian 
dengan ini, dan karena menginsafi bahwa 
Allah selalu mengawasi manusia, maka 
manusia, berlaku dan bertindak 
menjalankan sesuatu dengan sebaik 
mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, 
tidak dengan setengah-setengah dan tidak 
dengan sikap sekedarnya saja. 

c. Takwa, yaitu sikap yang sadar 
penuh bahwa Allah selalu mengawasi 
manusia. Kemudian manusia berusaha 
berbuat sesuatu yang diridhai Allah, 
dengan menjauhi atau menjaga diri dari 
sesuatu yang tidak diridhainya. Takwa 
inilah yang mendasari budi pekerti luhur 
(al-akhlaqul karimah). 

d. Ikhlas, yaitu sikap murni dalam 
tingkah laku dan perbuatan, semata-mata 
demi memperoleh keridhaan Allah dan 
bebas dari pamrih lahir dan batin, tertutup 
maupun terbuka. Dengan sikap ikhlas 
manusia akan mampu mencapai tingkat 
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tertinggi nilai karsa batinnya dan karya 
lahirnya, baik pribadi maupun sosial. 

e. Tawakal, yaitu sikap senantiasa 
bersandar kepada Allah dengan penuh 
harapan kepada-Nya dan keyakinan 
bahwa Dia akan menolong manusia 
dalam mencari dan menemukan jalan 
yang terbaik. Karena manusia 
mempercayai atau menaruh kepercayaan 
kepada Allah, maka tawakal adalah suatu 
kemestian. 

f. Syukur, yaitu sikap penuh rasa 
terima kasih dan penghargaan, dalam hal 
ini atas segala nikmat dan karunia yang 
tidak terbilang banyaknya yang 
dianugrahkan Allah kepada manusia. 

g. Sabar, Yaitu sikap tabah 
menghadapi segala kepahitan hidup, 
besar dan kecil, lahir dan batin, fisiologis 
maupun psikologis, karena keyakinan 
yang tak tergoyahkan bahwa kita semua 
berasal dari Allah dan akan kembali 
kepada-Nya. Jadi, sabar adalah sikap 
batin yang tumbuh karena kesadaran 
akan asal dan tujuan hidup, yaitu Allah 
SWT. 

 

PENUTUP  
Dari uraian di atas, dapat 

disimpulkan secara filosofis pendidikan 
bukanlah kegiatan transfer pengetahuan 
semata, tetapi pengembangan potensi 
peserta didik. Untuk mengemban tugas 
berat tersebut dibutuhkan guru-guru 
professional yang memiliki kompetensi, 
sehingga bisa melaksanakann peran dan 
fungsinya secara maksimal, termasuk 
menangani kenakalan remaja di 
kalangans siswa. 

Persoalan dekadensi moral berupa 
kenakalan remaja akhir-akhir ini 
sebenarnya bisa dicegah dengan 
pembangunan karakter atau akhlak. Hal 
ini karena manusia (siswa) berakhlak 
mulia, dapat menjaga kesucian jiwanya, 
dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu 
syahwat syaithoniah, dan berpegang 

teguh kepada sendi-sendi keimanan. 
Menghindarkan diri dari sifat-sifat 
kecurangan, kerasukan dan kezaliman. 
Manusia berakhlak mulia, suka tolong 
menolong sesama insan dan mahluk 
lainnnya. Mereka senang berkorban untuk 
kepentingan bersama. Yang kecil hormat 
kepada yang tua, yang tua kasih kepada 
yang kecil. Manusia yang memiliki budi 
pekerti yang mulia, senang kepada 
kebenaran dan keadilan, toleransi, 
mematuhi janji, lapang dada dan tenang 
dalam menghadapi segala halangan dan 
rintangan. 

Akhlak mulia sama dengan prilaku 
positif yaitu aktifitas individu yang selalu 
mengarah kepada kebaikan, selaras 
dengan nilai dan norma yang ada. Akhlak 
mulia terkait hubungan dengan Allah Swt 
adalah takwa, ingat lepada Allah, tawakal, 
bertobat, bersyukur dan berjihad. 
Sementara akhlak berhubungan dengan 
sesama manusia, wujdunya adalah sifat 
malu, adil, menghargai orang lain, ikhlas, 
sabar, jujur, pema’af, penolong, bijaksana, 
berani, perwira dan setia. Realisasi akhlak 
dalam kehidupan manusia meliputi 
akhlak kepada Allah Swt, kepada sesama 
manusia, dan kepada lingkungan. 

Hubungan dengan sesama manusia 
meliputi hubungan dengan diri sendiri, 
orang tua, guru, teman dan masyarakat. 
Pada diri manusia memunculkan 
beragam dimensi akhlak mulia. Sifat baik 
manusia seperti kesederhanaan, kekuatan 
kehendak (oftimis), keberanian berakhlak, 
ketabahan, ketenangan, rendah hati, 
pemaaf, berbuat kebajikan, 
kedermawanan, alturisme, kerjasama, 
kejujuran dan berkata yang baik. Sifat-
sifat itu harus diajarkan kepada anak 
didik di sekolah. 
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