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PERAN GURU DALAM PEMBINAAN AKHLAK SANTRI
(Studi Kasus Santriwati Kelas IX MTs PPMI Assalaam Sukoharjo)

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran guru
dalam usaha melaksanakan pembinaan akhlak tawāḍu‘ dan iḥtirām santriwati kelas IX
di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo kepada gurunya. Di antaranya mengetahui
bagaimana guru sebagai orang tua mendidik di lingkungan sekolah dalam membangun
karakter santri, pendekatan yang dilakukan, strategi pembelajaran yang komunikatif,
pendampingan bagi santri bermasalah, dan teladan yang pantas untuk ditiru serta adab
yang tampak dalam keseharian di luar kegiatan jam belajar mengajar.

Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik
deskriptif di mana penulis terlibat langsung dalam proses penelitian sebagai pengajar
dan berusaha secara aktif melakukan interaksi dengan subjek yang diteliti sesuai kondisi
apa adanya dan tidak direkayasa agar data yang diperoleh merupakan fenomena asli dan
natural. Selanjutnya, dianalisis dan disimpulkan secara deskriptif supaya mudah
difahami. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,
dan dokumentasi.

Dari temuan lapangan yang telah diperoleh dalam melaksanakan penelitian
maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru MTs PPMI Assalaam telah berperan aktif
sebagai mu’allim, mudarris, murabbī dan mudarrib dalam usaha pembinaan akhlak
santriwati, khususnya akhlak tawāḍu‘dan iḥtirām. Namun demikian, masih harus tetap
meningkatkan wawasan keilmuan dan menjaga istiqāmah dalam berakhlak supaya
menjadi figur bagi masa depan santriwati yang cerdas dan bermartabat.

Kata kunci: akhlak, peran guru
ABSTRACT

The purpose of research is to know the role of the teacher in the effort to carry
out the moral guidance of tawāḍu' and iḥtirām of female students class IX to the teacher
at MTs PPMI Assalaam Sukoharjo. How teachers as parents educate in the school
environment in building the character of the students, approaches that are done,
communicative learning strategies, assistance for troubled students and exemplary who
deserve to be imitated and how the habit appear in everyday activities outside of
teaching learning hours.

The method of this research using qualitative naturalistic descriptive approach
where the authors directly involved in the process of research as a teacher and try to
actively interact with subjects under study according to what conditions are and not
engineered so that the data obtained is a natural and natural phenomenon. Then
analyzed and summarized descriptively so easily understood. The data collection
technique is done by interview, observation and documentation.

From the field findings that have been obtained in conducting the research, it
can be concluded that the MTs teachers PPMI Assalaam has played an active role as
mu'allim, mudarris, murabbī and mudarrib in the effort of female students morality
especially morals tawāḍu' and iḥtirām. Nevertheless still have to keep improving
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scientific knowledge and keep istiqāmah in morals in order to become a figure for the
future of students who are smart and dignified.

Keywords: morals, teacher’s role

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan dalam Islam adalah sebuah proses menuntut ilmu yang

berlangsung sepanjang hayat, yakni kewajiban manusia sejak lahir hingga

menjelang ajal menjemput. Terdapat banyak alasan mengenai pentingnya

pendidikan dan ilmu, baik dari Al-Qur’an, al-Ḥadīṡ, perkataan sahabat Nabi saw.

maupun para ulama salāfuṣṣalīḥ. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui hak

dan kewajibannya sebagai individu dalam hubungannya dengan Pencipta, sesama

manusia, dan makhluk lainnya. Ilmu merupakan jalan yang memisahkan antara

ḥaq dan bāṭil untuk mengantarkan manusia ke jalan yang lebih terarah dalam

menjalani kehidupan di dunia dan sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal

(akhirat). Jika diambil pengertian sebaliknya, tanpa ilmu manusia tidak akan

mampu melangsungkan kehidupannya ditengah peradaban manusia yang selalu

berubah dan berkembang. Sedemikian tingginya peran ilmu Allah Yang Maha

Pandai memotivasi kita untuk mencari ilmu melalui firman-Nya berikut.

ادلة(اْلِعْلَم َدَرَجاٍت يـَْرَفِع اهللاُ الَِّذْيَن آَمنُـْوا ِمْنُكْم َو الَِّذْيَن أُْوتُوا )١١: ا
Artinya: “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu sekalian
dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, beberapa derajat.” (Q.S Al-Mujadilah:
11).

Demikian pula sabda Rasūlullāh saw. yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu

Hurairah berikut.

طَرِيـًْقا ِإَىل اْجلَنَّةِ ِعْلًما َسهََّل اهللاُ َلهُ َلَك َطرِيـًْقا يـَْلَتِمُس ِفْيهِ َمْن سَ 
Artinya: “Siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan
memudahkan baginya jalan ke surga.” (H.R Muslim).

Para ulama atau ahli pendidikan berbeda dalam mendefinisikan tujuan

pendidikan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tujuan pendidikan adalah

penanaman akhlak yang mulia ke dalam jiwa anak-anak yang sedang tumbuh dan
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menyiraminya dengan siraman petunjuk dan nasihat (dalam Hasan bin Ali Al-

Hijazy, 2001: 81). Sedangkan, Ibnu Maskawaih (330 H-421 H/940 M-1030 M)

menjelaskan bahwa setiap ilmu atau mata pelajaran yang diajarkan oleh

guru/pendidik harus memperjuangkan terciptanya akhlak mulia (Helmi Hidayat,

1994: 81). Meskipun berbeda dalam pengertian, keduanya mempunyai titik tolok

yang sama, yaitu penanaman akhlak mulia. Akhlak dapat membentengi diri dari

nafsu yang menyimpang ketika seseorang tidak mampu menyikapi ilmu dengan

benar. Sejalan dengan hal tersebut, Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan,

“Pendidikan Islam sarat dengan pengembangan nalar dan penataan perilaku serta

emosi manusia dengan landasan dienul Islam. Oleh karena itu, tujuan pendidikan

Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan

manusia, baik secara individual maupun sosial.” (Shihabuddin, 1995: 81).

Sedangkan, menurut Al-Abrasyi mengenai tugas guru, “Guru harus mengetahui

karakter murid, selalu berusaha meningkatkan keahliannya dan mengamalkan

ilmunya, dan jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya.” (dalam

Ahmad Tafsir, 1994: 79).

1.2 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian ilmiah yang digunakan sebagai

masukan pemikiran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada

penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari peneliti

sebelumnya, di antaranya sebagai berikut.

Hazana Itriya (UIN, 2014) dalam skripsinya yang berjudul Peran Guru

Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlakul Karimah Peserta didik di

SMA Fatahillah Jakarta, menyimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam

sudah berperan aktif dalam pembinaan akhlak peserta didik yang ada di sekolah

tersebut. Hal ini terlihat pada terlaksananya pembinaan-pembinaan secara

langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan pada saat kegiatan belajar

mengajar maupun di luar kelas. Guru pendidikan agama selalu berusaha untuk

membantu peserta didik dalam memperbaiki akhlaknya. Juga pemberian motivasi

dan penghargaan terhadap peserta didik yang berakhlak baik, serta memberikan

sanksi pada peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib yang merupakan
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perwujudan dari akhlak yang buruk. Guru agama juga berusaha untuk selalu

menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya

Marlina (UIN, 2014) dalam skripsinya yang berjudul Peran Guru

Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta didik di SMA Negeri 8

Kabupaten Tangerang, menyimpulkan bahwa berdasarkan analisa data yang

penulis lakukan hasil yang diperoleh berdasarkan dengan menggunakan rumus

distribusi frekuensi diperoleh persentase 66,3 % yang artinya hasil tersebut

menunjukkan bahwa guru agama Islam cukup berperan dalam pembinaan akhlak

peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan ketika dalam

proses belajar mengajar guru sering menegur peserta didiknya, memberikan tugas

menghafal Al-Qur’an dan memahaminya sebagai pelatihan pembinaan akhlak

untuk peserta didik. Guru juga memberikan suri tauladan yang baik bagi peserta

didik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Arwan Towaf Al Fikri (UMS, 2016) dalam tesis berjudul Peran Guru

Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta didik SMA

Negeri Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015 menyimpulkan bahwa peran penting

guru pendidikan agama Islam dalam memberikan contoh dan teladan yang baik

kepada peserta didiknya. Pembinaan karakter peserta didik di sekolah oleh guru

pendidikan agama Islam merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka

pembentukan karakter peserta didik yang identik dengan pembinaan akhlak mulia.

Metode keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama

Islam sangat berpengaruh terhadap kejiwaan peserta didik. Jika nilai religius

sudah tertanam dalam diri peserta didik dan dipupuk dengan baik maka dengan

sendirinya akan tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Muhaimin Basyirun (UMS, 2007) dalam skripsi Hubungan Akhlak

Karimah Guru Dengan Perilaku Sosial Keagamaan Peserta Didik di MTs Al-

Irsyad Tengaran Tahun 2006/2007, menyimpulkan bahwa akhlak karimah guru

belum bisa sepenuhnya seperti yang digariskan dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah,

seperti kurang bisa memberikan keteladanan, mudah marah, kurang sabar, dan

kurang instrospeksi diri. Adapun perilaku sosial keagamaan peserta didik secara

umum adalah baik, seperti saling menghargai dalam perselisihan, memberikan

teladan yang baik di hadapan teman-teman, menerima nasihat dan kritik
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membangun dan bersahabat dengan orang-orang baik, dan berperilaku mulia.

Meskipun demikian, ada juga beberapa yang belum merealisasikan akhlak

karimah, seperti kurang memiliki sopan santun, suka mengganggu teman, dan

lainnya. Hasil nilai korelasi -0,183 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan

positif antara akhlak karimah guru dengan perilaku peserta didik di MTs Al-

Irsyad karena angka tersebut sangat rendah.

Dimas Arie Sukmono (UMS, 2008), dalam skripsi yang berjudul

Penanggulangan Kenakalan Peserta didik Melalui Pendidikan Akhlak (Studi

Kasus di SDN Carangan No.22 Baluarti Surakarta), menyimpulkan bahwa guru

berperan penting dalam pembentukan akhlak dan mencerdaskan peserta didik

karena anak-anak adalah masa yang rawan. Pada masa itulah pembentukan akhlak

dimulai sehingga sangat berpengaruh pada perilaku dewasanya kelak.

Dari beberapa kajian di atas maka penelitian ini memenuhi unsur

kebaruan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam membina

akhlak tawāḍu‘ dan iḥtirām santriwati kelas IX kepada guru di MTs PPMI

Assalaam Sukoharjo. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

positif dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam sehingga

sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk akhlak yang mulia dalam berilmu dan

beramal baik pada diri peserta didik maupun pendidik. Secara Praktis, bagi guru

dapat memberi masukan supaya senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan dan

meluruskan niat dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik dan qudwah bagi

peserta didiknya. Bagi santri, agar selalu berusaha mencari ilmu dengan berakhlak

mulia karena ilmu diperoleh dengan adab. Bagi penulis, dapat meningkatkan

wawasan keilmuan dan sebagai pertimbangan bermanfaat bagi peneliti

selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Guna memahami situasi pembelajaran dan menemukan data pada penelitian ini

dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai rumusan masalah maka metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan naturalistik.
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Dikatakan penelitian naturalistik karena dalam proses penelitian ini para peneliti

berusaha secara aktif melakukan interaksi dengan subjek atau responden yang diteliti

dengan kondisi apa adanya dan tidak direkayasa agar data yang diperoleh merupakan

fenomena asli dan natural. (Sukardi, 2006: 3).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak tetapi sampai dibalik yang

tampak tersebut. (Sugiyono, 2007: 1). Dengan menggunakan metode kualitatif maka

data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan

penelitian dapat dicapai.

Subjek dalam penelitian ini adalah para guru MTs PPMI Assalaam Sukoharjo.

Penentuan subjek merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Guna

memperoleh data yang akurat dan lengkap maka diperlukan sumber data. Menurut

Suharsimi Arikunto, “Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data

diperoleh.” (Suharsimi Arikunto, 2006:129).

Adapun metode pengumpulan data yang digunakn dalam penelitian ini adalah,

wawancara (interview), dokumen, dan observasi. “Wawancara adalah pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” (Sugiyono, 2007: 317). Wawancara

dalam penelitian ini dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada tenaga

pendidik, yaitu kepala sekolah serta para guru untuk memperoleh data yang akurat dan

jujur tentang pembinaan akhlak santriwati kelas IX MTs PPMI Assalaam Sukoharjo.

Menurut Lexi J. Moleong, “Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.” (Lexi J.

Moleong, 2000: 161). Metode yang dilakukan penulis melalui telaah dokumentasi dari

buku, karya ilmiah, dan catatan-catatan untuk melengkapi dan memperkuat data-data

yang diperoleh melalui metode wawancara. Melalui observasi, peneliti belajar tentang

perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang dilakukan penulis yaitu

dengan observasi partisipatif, yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang,

mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap sumber

data untuk mengetahui perilaku yang tampak pada pelaksanaan kegiatan belajar dan

mengajar maupun di luar jam pelajaran.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data

selesai. Diawali dengan proses seleksi data (reduksi) untuk mendapatkan informasi yang

lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab pada penelitian ini.

Kemudian, disusul dengan proses deskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah

teks yang naratif. Selanjutnya, dilakukan proses penyimpulan. Menurut Muhadjir,

analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan

penelitian melalui pengamatan, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan

pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan

untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikannya (dalam

Tohirin, 2013: 141).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekolah adalah lingkungan belajar yang sangat erat hubungannya dengan peserta

didik dan perilaku serta pola pikir yang heterogen. Oleh karena itu, peran guru sebagai

mu’allim, mudarris, murabbī, dan mudarrib hendaknya peka dan memperhatikan sikap,

perilaku, dan cara berpikir peserta didiknya. Misalnya, apakah mereka mampu

menyesuaikan dengan lingkungan sekolah dan semua komponen yang ada di dalamnya,

atau justru membuat onar dan mengganggu; apakah mudah menerima pelajaran atau

kesulitan memahaminya; dan bagaimana kecakapan emosi dan sosialnya. Tentu semua

hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran proses belajar

mengajar karena pada dasarnya tujuan pendidikan Islam berorientasi untuk membina

peserta didik menjadi cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual.

Guna mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang diharapkan, pendidikan akhlak

merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi tanggung jawab semua

pendidik dalam proses pendidikan sehingga terjadi keharmonisan dan kekompakan.

Beberapa pendekatan yang dilakukan di antaranya melalui keteladanan, adat/kebiasaan,

nasihat, memberikan perhatian, dan memberikan hukuman yang mendidik. Alternatif

lain yang dapat digunakan untuk santri bermasalah di antaranya dengan diskusi,

psikoterapi, dan peningkatan aspek spiritual dengan mengedepankan asas saling percaya

dan penuh empati untuk kebaikan bersama tanpa ada pihak yang disakiti. Pendekatan-
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pendekatan komunikatif diharapkan mampu membantu meringankan beban mental

mereka karena bisa jadi mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan keadaan dirinya

tetapi tidak mampu melepaskan diri dari masalahnya.

Akhlak yang sangat penting untuk dibina dalam lingkungan pondok pesantren

adalah tawāḍu‘ dan iḥtirām, dua akhlakul karimah yang seharusnya ada pada diri

seorang muslim. Tawāḍu‘ adalah sifat rendah hati yang tidak memandang dirinya lebih

dari orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Sifat tawāḍu‘ akan membawa

seseorang kepada kemuliaan, jernih akalnya, bersih hatinya, bijak cara berpikirnya.

Iḥtirām kepada guru adalah adab yang harus ada pada diri seorang yang menuntut ilmu

karena guru adalah perantara sampainya ilmu kepada kita. Peran guru MTs PPMI

Assalaam dalam menanamkan akhlak tawāḍu‘ dan iḥtirām santriwati kelas IX dapat

diuraikan sebagai berikut.

3.1 Peran Guru Sebagai Mu’allim

Di samping menyampaikan ilmu, guru memberikan pengetahuan kepada

anak didik bagaimana menjaga ilmu yaitu dengan mengamalkannya. Di antaranya

dalam menanamkan sifat tawāḍu‘ dan iḥtirām. Dalam usaha menanamkan dua

sifat ini di kalangan santriwati maka peran guru sebagai mu’allim adalah dengan

memberikan nasihat dan tata cara bagaimana berbicara, bertanya, dan menjawab

kepada orang lain dan orang yang lebih tua. Memberi nasihat secara pribadi bagi

anak yang melakukan hal yang tidak tepat dengan tidak mempermalukannya di

depan teman-temannya supaya tidak menimbulkan dampak buruk bagi

psikologisnya. Dalam penyampaiannya, para guru mengaitkan pelajaran dengan

nilai-nilai keislaman dan diselipkan materi tentang akhlakul karimah, seperti

tawāḍu‘ dan iḥtirām kepada guru serta nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi

masa depan santri. Guru juga menyelipkan nasihat dalam materi pelajaran,

memberikan penjelasan bahwa guru adalah orang tua santri juga yang mendidik

mereka di pondok sehingga wajib untuk dihormati serta memberikan contoh

tawāḍu‘ dari Rasul dan para sahabat. Guru ikut terlibat dalam kegiatan AMT

(Achievement Motivation Training), yaitu program pelatihan untuk pengembangan

diri khususnya dalam hal peningkatan motivasi berprestasi santri yang diadakan

dua kali setahun.
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3.2 Peran Guru Sebagai Mudarris

Peran guru sebagai mudarris di antaranya berperilaku intelektual dalam

menyampaikan ilmu, yaitu dengan strategi pembelajaran yang menarik. Di

antaranya adalah dengan ceramah, tanya jawab, belajar dengan teman sebaya, dan

memberi penghargaan dengan pujian dan doa. Guna menghargai santri maka

dilakukan dengan suara keras dan cerita dengan tema yang menarik serta memberi

pujian. Guru memberi materi dengan tampilan slide yang menarik dan bergambar

yang dilengkapi audio, terkadang diselingi game atau memberi hadiah kecil

sebagai motivasi.

Guru secara aktif memberikan motivasi kepada santri pada saat yang

tepat, seperti memberikan penghargaan dengan pujian di kelasnya dan di kelas

lain ketika santri mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran

dengan benar dan memberikan nilai yang layak ketika dapat mengerjakan latihan

serta menciptakan persaingan di antara santri untuk meningkatkan prestasi

belajarnya. Motivasi dapat juga dilakukan dengan pendekatan secara persuasif,

komunikasi interpersonal menanyakan dan menjelaskan bagian mana yang belum

difahami santri dengan berempati. Strategi lainnya, yaitu mengamati kelas dan

keadaan santri baru menerapkan metode kemudian mengaitkan pelajaran dengan

info/kabar terbaru yang sedang viral dan berhubungan langsung dengan

kehidupan santri atau mengaitkan dengan berita aktual yang menarik sehingga

membuat anak tidak bosan. Secara umum, kegiatan belajar mengajar berlangsung

dengan baik, seluruh komponen sekolah telah melaksanakan tugasnya masing-

masing.

Metode untuk mengurangi kejenuhan santri dalam belajar, guru tidak

hanya terfokus di dalam kelas tetapi dapat juga dilaksanakan di taman,

perpustakaan, dan laboratorium dengan model pembelajaran yang bervariatif.

Pihak pondok juga menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan santri

untuk menambah wawasan keilmuan.

3.3 Peran Guru Sebagai Murabbī

Salah satu wujud peran guru sebagai murabbī adalah bagaimana cara

mengingatkan santri yang tidak memperhatikan penjelasan guru, yaitu

memberikan perhatian kepada santri dengan menegur santri, memanggil namanya
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atau menghampirinya atau mendengarkan keluhan dan maksudnya.

Menyempatkan berbicara secara personal, menanyakan keadaannya apakah ada

masalah, apa yang sedang dipikirkan/dilakukan saat itu. Guru berusaha berperan

sebagai orang tuanya, menyelidiki kondisi lingkungan kelas maupun asramanya.

Guru mencari penyebab masalah santri dan ditegur dengan halus. Jika

bercanda dengan temannya maka santri diminta pindah tempat duduk atau

didiamkan dulu kemudian di lain waktu diajak bicara dan diberi nasihat. Jika

masih tidak memperhatikan maka dikurangi nilai sikapnya atau dilaporkan ke

kesiswaan atau wali kelas supaya ditindak lanjuti dengan memberinya nasihat atau

mencari tahu latar belakang santri tersebut kemudian mencari solusi dan mencoba

memahaminya. Cara lain yang bisa dilakukan adalah melibatkan santri lebih

banyak dalam proyek pembelajaran sehingga memiliki tanggung jawab sehingga

memperhatikan penjelasan guru. Jika santri tidak bisa menerima teguran guru

maka pendekatan yang bisa dilakukan seorang murabbī adalah melakukan

pendekatan personal. Ketika santri bersifat terbuka, guru memberikan sanksi

sosial agar memahami konsekswensi dan makna dari teguran guru.

Diantara kegiatan yang diadakan madrasah adalah rihlah santri yang

dilaksanakan setahun sekali sebagai refreshing dan pengakraban para santri

dengan wali kelas. Sebagai murabbī, wali kelas melakukan pendampingan dalam

kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sekolah juga bekerjasama

dengan unit kesantrian dalam kegiatan ḥalaqah ḥujrah, yaitu kajian yang

dilaksanakan satu pekan sekali di kamar santri dengan bimbingan guru. Kegiatan

ini bermanfaat untuk mendidik santri berakhlak mulia serta menambah wawasan

keislaman santri sekaligus mengurai permasalahan santri dan mencari solusi

terbaik.

3.4 Peran Guru Sebagai Mudarrib

Peran guru sebagai mudarrib pada santriwati di MTs Assalaam tampak

dalam menanamkan sifat tawāḍu‘ dan iḥtirām (menghormati guru) kepada santri

antara lain adalah menegur santri yang bersikap tidak hormat dan tidak tawāḍu‘

dengan memberi contoh nyata menghormati dengan tidak merendahkan santri.

Menghargai mereka sebagaimana mereka menghargai guru. Dengan memberi

contoh saling tawāḍu‘ dan menghormati satu sama lain sehingga diharapkan
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mampu menjadi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi pembentuk

karakter santri yang beradab, menyampaikan ilmu yang dia kuasai dan

menyampaikan ilmu pengalaman hidup yang bermanfaat sebagai bekal masa

depan anak didiknya. Secara langsung memberikan contoh untuk menghormati

mereka, seperti membuang sampah pada tempatnya, meminjam barang dan

mengembalikan pada tempatnya semula, dan memberi ucapan terimakasih.

Senantiasa menyapa dan menjawab salam santri dan tidak merasa segan meminta

maaf kepada santri jika melakukan kesalahan atau kekeliruan kepada santri agar

santri juga menirukan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dipaparkan melalui

wawancara, dokumentasi, dan observasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

4.1 Faktor Utama

Guru MTs Assalaam telah berperan aktif dalam pembinaan akhlak

santriwati kelas IX yang ada di sekolah tersebut. Hal ini terlihat pada

terlaksananya pembinaan yang dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar

di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru senantiasa berusaha membantu santri

dalam memperbaiki akhlaknya. Dalam menamkan sifat tawāḍu‘ dan iḥtirām

(menghormati guru) kepada santri, guru telah berperan sebagai mu’allim dengan

memberikan nasihat, memasukkan materi akhlakul karimah dalam pelajaran, dan

mengajarkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi

masa depan santri. Sebagai mudarris, guru telah melakukan berbagai strategi

pembelajaran yang menarik dengan pendekatan-pendekatan yang komunikatif

serta memberi penghargaan untuk memotivasi santri. Sebagai murabbī, guru

berusaha mendidik dan membimbing santri, memberikan perhatian secara pribadi,

dan memahami kompetensi anak didik dalam upaya mempersiapkan santri

sebagai generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Sebagai mudarrib, guru telah

berusaha memberi contoh dalam perbuatan dan teladan dalam kebaikan.

4.2 Faktor Pendukung

Beberapa kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas

pendidik MTs Assalaam di antaranya adalah sebagai berikut.
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4.2.1 Kegiatan ḥalaqah tenaga kependidikan, kegiatan ini diprakarsai

oleh bagian SDI. Berbentuk kelompok-kelompok kajian yang

terdiri dari 7 –9 orang dengan membahas materi keislaman.

4.2.2 Ḥalaqah umum yang diprakarsai bagian Bimbingan Konseling

untuk meningkatkan kualitas pendidik ketika membersamai

santriwati dalam proses kegiatan belajar dan mengajar dan

memberikan pengetahuan ketika melakukan pendampingan

kepada santriwati yang bermasalah.

4.2.3 Pengajian umum, diprakarsai YMPIS untuk semua tenaga

kependidikan di PPMI Assalaam setiap hari Selasa malam.

Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan keislaman dan

sebagai upaya menjaga keistiqamahan dalam bertafaqquh

fiddin.

4.2.4 Semua guru ikut dilibatkan dalam mengisi ḥalaqah ḥujroh, yaitu

kelompok kajian bagi santri yang didampingi para guru.

Kegiatan ini bermanfaat untuk mengeratkan hubungan santri dan

guru supaya ada ikatan emosional sehingga segala permasalahan

santri dapat terpecahkan. Fungsi lainnya adalah meningkatkan

khazanah keilmuan para guru yang tidak hanya menyampaikan

materi di kelas tapi juga pendidikan karakter yang dibangun

dalam ḥalaqah ḥujroh sebagai bagian dari penerapan kurikulum

pendidikan Islam di PPMI Assalaam.

4.2.5 Mengikuti workshop, pelatihan guru, seminar, dan rapat-rapat

evaluasi yang diadakan baik untuk meningkatkan kualitas

mengajar bagi ustāż/ustāżah dan meningkatkan kinerja guru,

karyawan maupun peningkatan prestasi belajar santri.

4.3 Faktor Penghambat

Adanya beberapa guru yang belum melaksanakan tugas dan perannya

dengan baik sehingga menjadi faktor penghambat efektifitas peran guru dalam

menanamkan akhlak mulia. Misalnya, metode mengajar monoton, kurang bijak

dalam menghadapi permasalahan santri, dan tidak terkendali lisannya ketika

mengajar (terkadang).
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4.4 Saran-Saran

Dengan tanpa bermaksud menggurui, penulis mencoba memberikan

saran yang bersifat membangun kepada pihak-pihak berikut.

4.4.1 Penyelenggara Pendidikan,

Hendaknya tetap memberikan kesempatan kepada guru untuk

mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan

kualitas pendidikan Islam di PPMI Assalaam dan pengembangan diri,

baik yang diselenggarakan pondok maupun di luar pondok. Hendaknya,

tetap terbuka terhadap kritik dan saran membangun guna mewujudkan

visi dan misi lembaga.

4.4.2 Para Guru

Hendaknya sebagai pendidik profesional mampu menempatkan

diri sebaik-baiknya di mana pun ia berada. Adab yang disampaikan dan

tampak di sekolah hendaknya tetap dibawa di lingkungan kehidupannya

sehari-hari atas dasar keimanan, kesabaran, kesungguhan, dan keikhlasan

kepada Allah Ta’ala untuk mencari keridaan-Nya karena suatu usaha

yang tampaknya baik, namun tanpa dilandasi keimanan dan keikhlasan

maka akan sia-sia. Seorang pendidik hendaknya berprinsip bahwa

pendidikan berlangsung seumur hidup, tidak dibatasi ruang dan jarak,

tidak merasa puas dengan ilmunya, berakhlak karimah, bersungguh-

sungguh, rajin, dan harus diamalkan guna mewujudkan kemaslahatan

hidup.

Pendidikan akhlak yang merupakan faktor utama dalam

membangun peradaban hendaknya bukan hanya disampaikan melalui

pelajaran bidang studi tertentu dan hanya guru tertentu pula yang

bertanggung jawab atas nilai dan moralitas para santri. Namun, semua

pendidik harus mempunyai kontribusi dalam pembinaan akhlakul

karimah.

4.4.3 Para Santriwati

Santriwati hendaknya selalu meluruskan niat dalam menuntut

ilmu atas dasar kesabaran dan keikhlasan. Membersihkan jiwanya dari

akhlak-akhlak tercela, sebab menuntut ilmu adalah ibadah hati yang
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diperoleh dengan adab yang mulia. Sifat tawāḍu‘ dan iḥtirām kepada

guru harus senantiasa dijaga supaya Allah memberi rida sehingga ilmu

yang diperoleh menjadi berkah, bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain,

dan agama.
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