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BAB II 

 KAJIAN TEORI  

A. Kerangka Teoretis 

1. Keteladanan Guru 

a. Pengertian Keteladanan Guru 

Keteladanan berasal dari kata “teladan” yang berarti sesuatu 

yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Sedangkan dalam bahasa 

Arab adalah uswan al-hasanah. Di lihat dari segi kalimatnya uswatun 

hasanah terdiri dari dua kata, yaitu uswatun dan hasanah. Uswatun 

sama dengan qudwah yang berarti ikutan, sedangkan hasanah 

diartikan sebagai perbuatan yang baik. Jadi uswatun hasanah adalah 

suatu perbuatan baik seseorang yang patut ditiru atau diikuti oleh 

orang lain.
14

  

Keteladanan berasal dari kata “teladan” yaitu perbuatan yang 

patut ditiru dan di contoh.
15

 Keteladanan berasal dari kata “teladan” 

berarti tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh siswa. 

Dengan keteladanan ini lahirlah gejala identifikasi positif, yakni 

penyamaan diri dengan orang yang ditiru.
16

 Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia  di sebutkan bahwa “keteladanan” adalah kata dasar 
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Akmal Hawi, Op. Cit, hlm. 93. 
15

Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 

2002, hlm. 117. 
16

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, 

hlm.29. 
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dari “teladan” yang artinya perbuatan atau barang yang patut di tiru 

dan di contoh.
17

  

Muhammad Yaumi mengemukakan bahwa, keteladanan guru 

adalah contoh yang baik dari guru, baik yang berhubungan dengan 

sikap, perilaku, tutur kata, mental maupun yang terkait dengan akhlak 

dan moral yang patut di jadikan contoh bagi siswa.
18

 

Keteladanan guru dapat di artikan sebagai upaya pemberian 

contoh perilaku yang baik oleh guru kepada siswa dengan harapan 

siswa melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks ilmu pendidik 

keteladanan menjadi alat lunak pendidikan.
19

 

Keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku 

yang baik, yang patut ditiru oleh siswa yang di lakukan oleh seorang 

guru di dalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun 

perbuatannya yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

siswa, baik disekolah maupun di lingkungan masyarakat.
20

 

Keteladanan guru adalah metode influence yang paling meyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk siswa di 

dalam moral, spiritual dan sosial.
21

   

                                                           
17

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen  

Pendidikan Nasional, 2008. 
18

Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar & Implementasi, 

Jakarta:Prenamedia Group, 2014, hlm.148. 
19

Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Keguruan, Yogyakarta, Gava Media, 2015, hlm.152. 
20

Akmal Hawi, Op. Cit, hlm. 93.  
21

Aat Syafaat dan Sohari Sahrani, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah 

Kenakalan Remaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 40. 
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Berdasarkan pengertian tersebut, keteladanan guru adalah hal-

hal yang dapat ditiru atau dicontoh  ucapannya oleh siswa. Pada 

umumnya keteladanan guru ini berupa contoh tentang sifat, sikap, 

perkataan dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan baik untuk 

ditiru atau dicontoh bagi orang yang mengetahui maupun yang 

melihatnya.  

Allah SWT menjelaskan dalam QS.Al-Mumtahanah ayat 4 & 6: 

 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu 

pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; 

ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya 

kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang 

kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan 

telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan 

kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman 

kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada 

bapaknya
[1470]

: "Sesungguhnya aku akan memohonkan 

ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak 

sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah." (Ibrahim berkata): 

"Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal 
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dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya 

kepada Engkaulah kami kembali."
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi 

Ibrahim telah mengedepankan keteladanan dalam beberapa hal. 

Sebagai pendidik, Nabi Ibrahim tampil sebagai teladan dengan kasih 

sayang dan lemah lembut. Dalam hubungan ini hendaknya seorang 

guru atau pendidik tidak boleh berlaku kasar kepada muridnya, tidak 

boleh menghina murid yang sedang berkembang. Sebagaimana yang 

dicontohkan Rasulullah SAW dan telah dilakukan pula oleh nabi 

Ibrahim dan para pengikutnya. Dengan adanya teladan yang baik itu, 

maka akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru atau 

mengikutinya. 

b. Indikator-indikator / Kriteria-Kriteria Keteladanan Guru 

Akmal Hawi dalam bukunya Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam mengemukakan beberapa kriteria keteladanan guru yaitu: 

1. Bersikap adil terhadap sesama siswa. Seorang guru harus 

memperlakukan siswa dengan cara yang sama antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

2. Berlaku sabar, Sikap sabar perlu dimiliki oleh guru, karena 

pekerjaan guru dalam mendidik siswa tidak dapat ditunjukkan dan 

tidak dapat dilihat hasilnya secara seketika didalam memberikan 

keteladanan. 

                                                           
22

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan Al-Jumanatul ‘Ali, Bandung: 

Jumanatul „Ali-ART, 2004. 
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3. Bersifat kasih dan penyayang, sebagai seorang pendidik dan 

pembimbing sifat terpenting yang harus dimiliki oleh guru adalah 

lemah lembut dan kasih sayang. Apabila siswa merasa 

diperlakukan dengan kasih sayang oleh gurunya, ia akan merasa 

percaya diri dan tenteram berdampingan dengannya. 

4. Berwibawa, seorang guru hendaklah mempunyai kewibawaan, 

maksudnya adalah apa yang dikatakan oleh guru baik itu perintah, 

larangan ataupun nasihat yang diberikan kepada siswa diikuti dan 

dipatuhi, sehingga semua siswa hormat dan segan kepada guru. 

Patuhnya seorang siswa bukan karena takut namun kerana segan. 

5. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. 

Suatu hal yang sangat penting yang harus dijaga oleh seorang guru 

adalah tingkah laku dan perbuatannya. 

6. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, untuk mengajar, seorang 

guru harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan 

disertai pula seperangkat latihan keterampilan keguruan. 

7. Mendidik dan membimbing, seorang guru menjadi pendidik 

sekaligus pembimbing. 

8. Bekerja sama dengan demokratis maksudanya ialah mendidik 

murid, tidak hanya dilakukan oleh seorang guru saja, namun harus 

ada kerja sama yang baik sesama guru.
23

 

  

                                                           
23

Akmal Hawi, Op. Cit, hlm. 95-97. 
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Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Zainuddin dkk, bahwa 

kriteria-kriteria keteladanan guru antara lain: 

1. Sabar 

2. Bersifat kasih dan tidak pilih kasih 

3. Sikap dan pembicaraannya tidak main-main 

4. Menyantuni serta tidak membentak orang yang bodoh 

5. Membimbing dan mendidik siswa yang bodoh dengan sebaik-

baiknya 

6. Bersikap tawadu‟ dan tidak takabur 

7. Menampilkan hujjah yang benar
24

 

Muhammat Rahman dan Sofan Amri mengemukakan bahwa 

karakteristik keteladanan yaitu sebagai berikut: 

1. Karakteristik akidah, akhlak dan perilaku yaitu guru harus 

mempunyai akidah yang bersih. Guru harus selalu jujur, adil, 

berkata yang baik, dan memberi nasehat serta pengarahan kepada 

siswa. 

2. Karakteristik professional. Seorang guru harus memiliki bekal dan 

persiapan agar dapat menjalankan profesi dan risalahnya.
25

 

 

 

 

                                                           
24

Ibid, hlm. 95-95. 
25

Muhammat  Rahman dan Sofan Amri, Kode Etik Profesi Guru, Jakarta: Pustakakarya, 

2014, hlm.180-181.  
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Muhammad Yaumi mengatakan bahwa, kriteria keteladanan 

guru yaitu:  

1. Kerendahan hati 

2. Ketakwaan 

3. Keikhlasan 

4. Keluasan ilmu 

5. Sopan santun dan tanggung jawab.
26

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kriteria-kriteria keteladanan guru meliputi: (a) bersikap adil, (b) 

berlaku sabar, (c) bersifat kasih dan penyayang, (d) berwibawa, (e) 

menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, (F) memiliki pengetahuan 

dan keterampilan, (g) mendidik dan membimbing, (h) bekerja sama 

dengan demokratis. 

c. Tugas dan Peran Guru 

1. Tugas guru 

 Tugas utama guru adalah sebagai berikut: 

a. Mendidik siswa dengan menitik beratkan kepada memberikan 

arahan dan motivasi pencapian tujuan 

b. Memberikan fasilitas dalam pencapian tujuan melalui 

pengalaman belajar yang memadai, membantu perkembangan 

aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian 

diri. 
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Muhammad Yaumi, Op. Cit, hlm. 150. 
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c. Memberikan teladan kepada siswa berperilaku yang baik dalam 

hidup dan kehidupan.
27

 

Tugas utama guru sebagai pendidik professional yaitu 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal. Guru 

sebagai pengganti peran orang tua di sekolah perlu memiliki 

kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen untuk 

membimbing siswanya menjadi manusia-manusia shaleh yang 

bertaqwa. Fitrah kecintaan guru terhadap siswa telah mendorong 

berbagai upaya untuk menjadikan siswa menjadi makhluk yang 

lebih baik.
28

  

 Tugas guru dalam berbagai pokok pikiran yaitu:  

a. Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program 

pengajaran 

b. Sebagai pendidik yang mengarahkan siswa pada tingkat 

kedewasaan kepibadian yang sempurna 

c. Sebagai pemimpin yag memimpin mengendalikan diri siswa 

maupun masyarakat.
29

 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

                                                           
27

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, 

hlm. 99.  
28

E. Mulyasa, Op.Cit, hlm. 170. 
29

Walid Murdi, Kompetensi dan Peranan Guru dalam  Pembelajaran Jurnal Falasifa, 

vol. 1 No.1 Maret 2010. 



16 
 

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.
30

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tugas guru yaitu pertama mendidik siswa, yaitu memberikan 

arahan dan motivasi. Kedua memberikan fasilitas, yaitu melalui 

pengalaman belajar yang memadai untuk membantu pekembangan 

sikap, nilai dll. Ketiga memberikan teladan yaitu berperilaku baik 

kepada siswa, sesama guru dan masyarakat. 

2. Peran Guru 

  Suyanto dan Asep Djihad dalam buku Bagaimana Menjadi 

Calon Guru dan Guru Profesional mengatakan peranan guru 

sebagai berikut:  

a. Sebagai fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan 

bagi siswa dalam proses belajar mengajar. 

b. Sebagai pembimbing, yang membantu siswa mengatasi 

kesulitan pada proses belajar mengajar. 

c. Sebagai penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan 

lingkungan belajar yang menantang bagi siswa agar mereka 

melakukan kegiatan belajar dengan bersemangat. 

d. Sebagai model, yang mampu memberikan contoh yang baik 

kepada siswa agar berperilaku sesuia dengan norma yang ada 

dan berlaku di dunia pendidikan. 

                                                           
30

Akmal Hawi, Op. Cit, hlm. 33. 
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e. Sebagai motivator, yang turut menyebarluaskan usaha-usaha 

pembaharuan kepada masyarakat khususnya kepada subjek 

didik, yaitu siswa. 

f. Sebagai agen perkembangan kognitif, yang menyebarluaskan 

ilmu dan teknologi kepada siswa dan masyarakat. 

g. Sebagai manajer, yang memimpin kelompok siswa dalam kelas 

sehingga keberhasilan proses belajar mengajar tercapai.
31

 

Mumammat Rahman dan Sofan Amri dalam bukunya Kode 

Etik Profesi Guru mengemukakan peran guru sebagai berikut: 

a. Guru sebagai pendidik 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan 

dan identifikasi bagi para siswa, lingkungannya. Guru harus 

memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung 

jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. 

b. Guru sebagai pengajar 

Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam 

kegiatan belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti 

motivasi, kematangan, hubungan siswa dengan guru, 

kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan 

keterampilan guru dalam berkomunikasi. 

 

 

                                                           
31

Suyanto dan Asep Djihad, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional, 

Yogyakarta: Multi ressindo, 2013, hlm. 4. 
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c. Guru sebagai pembimbing 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, 

yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya 

bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Sebagai 

pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang 

tinggi untuk melaksanakan empat hal berikut; Pertama guru 

harus merencanakan dan mengidentifikasi kompetensi yang 

hendak dicapai, Kedua  guru harus melihat keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran, dan yang paling penting bahwa siswa 

melaksanakan  kegiatan belajar itu tidak hanya secara 

jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. 

Ketiga guru harus memaknai kegiatan belajar, Keempat guru 

harus melaksanakan penilaian. 

d. Guru sebagai pemimpin 

Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu 

pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi siswanya. Ia akan 

menjadi imam. 

e. Guru sebagai pengelola pembelajaran 

Guru harus menguasai berbagai meode pembelajaran. 

Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah 

pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. 
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f. Guru sebagai model dan teladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi siswa dan 

semua orang yang menganggap dia sebagai guru.  

g. Guru sebagai anggota masyarakat 

Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur 

dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui 

kegiatan olahraga, keagaman dan kepemudaan. Keluwesan 

bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak pergaulannya akan 

menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa 

diterima oleh masyarakat. 

h. Guru sebagai administrator 

Seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. 

Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar 

perlu diadministrasikan secara baik. Administrasi yang 

dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil 

belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga 

bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. 

i. Guru sebagai penasehat 

Guru sebagai penasehat bagi siswa juga bagi orang tua, 

meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai 

penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk 

menasehati orang. 
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j. Guru sebagai pembaharuan (inovator) 

Tugas guru adalah menerjamahkan kebijakan dan 

pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa 

modern yang akan diterima oleh siswa.   

k. Guru sebagai pendorong kretifitas 

Kretifitas merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan 

menunjukkan proses kreatifitas tersebut. Kreatifitas merupakan 

sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia 

kehidupan disekitar kita. 

l. Guru sebagai emansipator 

Guru telah melaksanakan peran sebagai emansipator 

ketika siswa yang dicampakkan secara moril dan mengalami 

berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi percaya diri. 

m. Guru sebagai evaluator 

Evaluator atau penilaian merupakan aspek pembelajaran 

yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar 

belakang dan hubungan, serta variabel yang mempunyai arti 

apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak 

mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian.  

n. Guru sebagai pembawa kriteria 

Guru adalah orang yang mengarahkan prose belajar 

secara bertahap dari awal hingga  akhir (kulminasi). Dengan 
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rancangannya siswa akan melewati tahap kulminasi, suatu 

tahap yang memungkinkan setiap siswa bisa mengetahui 

kemajuan belajarnya. Disini peran kulminator terpadu dengan 

peran sebagai evaluator.
32

 

  Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar 

mengemukakan bahwa peran guru meliputi: 

a. Guru sebagai pengajar 

Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam maupun 

di luar sekolah. Ia menyampaikan pelajaran agar siswa 

memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah 

disampaikan. Selain dari pada itu ia juga berusaha agar menjadi 

perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan yang baik, maupun 

berbuhungan dengan social dan sebagainya melalui pengajaran 

yang disampaikan. 

b. Guru sebagai pembimbing 

Guru sebagai pembimbing bertugas memberikan bantuan 

atau bimbingan kepada siswanya agar mereka menemukan jati 

dirinya, mampu berinteraksi social masyarakat dengan baik 

serta mampu mengontrol diri dari perbuatan yang menyimpang 

sehingga mampu menjadi suri tauladan dalam kelompok 

sosialnya. 
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Muhammat Rahman dan Sofan Amri, Op.Cit, hlm. 106-111. 
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c. Guru sebagai pemimpin 

Guru bertugas memberikan pengawasan atas semua 

kegiatan yang di lakukan siswa baik dalam lingkungan sekolah 

maupun lingkungan di luar sekolah. 

d. Guru sebagai ilmuan 

Guru bertugas menyampaikan pengetahuan yang 

dimilikinya kepada siswa, guru juga berkewajiban 

mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian apa 

yang mereka dapatkan ia sampaikan kepada siswa agar siswa 

menjadi manusia yang berpengetahuan. 

e. Guru sebagai pribadi  

Seorang guru harus mampu mengamalkan perbuatan-

perbuatan atau sifat-sifat yang disegani oleh siswanya, orang 

tua siswa dan masyarakat. Dengan kata lain, guru harus dapat 

memberikan suri tauladan yang baik dalam hidup dan 

kehidupannya.
33

 

Peranan guru dalam pendidikan efektivitas dapat ditinjau 

dari dua segi yaitu: 

1. Mengajar guru dan menyangkut sejauh mana kegiatan belajar 

mengajar yang direncanakan terlaksana. 

                                                           
33

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm.123. 
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2. Belajar murid, yang menyangkut sejauh mana tujuan pelajaran 

yang diinginkan tercapai melalui kegiatan belajar mengajar.
34

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

peran guru yaitu sebagai pengarah dan pembimbing, sebagai 

penasehat, sebagai penegak disiplin, dan sebagai model atau 

teladan. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keteladanan Guru 

Guru dalam dunia pendidikan sebagai teladan , tentu saja 

pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan siswa 

serta orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau 

mengakuinya sebagai guru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh guru, yakni : 

1) Sikap dasar 

2) Bicara dan gaya bicara kebiasaan bekerja 

3) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan 

4) Pakaian 

5) Hubungan kemanusiaan 

6) Proses berpikir 

7) Perilaku neurotis 

8) Selera 

9) Keputusan 

10) Kesehatan,dan 
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Akmal Hawi, Op.Cit, hlm. 15. 
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11) Gaya hidup secara umum
35

 

Al Abrasyi menyebutkan bahwa guru teladan dalam islam 

sebaiknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1) Zuhud : tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena 

mencari keridhaan Allah 

2) Bersih tubuhnya : penampilan lahiriyahnya menyenangkan 

3) Bersih jiwanya: tidak mempunyai dosa besar 

4) Tidak ria : ria akan menghilangkan keikhlasan 

5) Tidak memendam rasa dengki dan iri hati 

6) Tidak menyenangkan permusuhan 

7) Ikhlas dalam melaksanakan tugas  

8) Sesuai perbuatan dengan perkataan 

9) Tidak malu mengakui keditaktahuan 

10) Bijaksana 

11) Tegas dalam perkataan 

12) Rendah hati dan lemah lembut 

13) Pemaaf 

14) Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil 

15) Berkepribadian 

16) Tidak merasa rendah hati 

17) Bersifat kebapakan 
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Muhammad Rahman dan Sofan Amri, Op.Cit, hlm. 122. 
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18) Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, 

perasaan dan pemikiran.
36

 

Sejumlah faktor yang harus diperhatikan oleh guru, agar 

menjadi sosok teladan, yaitu sikap dasar, bicara dan gaya bicara, 

kebiasaan belajar, sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian, 

hubungan kemanusiaan, proses berpikir, perilaku neurotis, selera, 

keputusan, kesehatan, gaya hidup secara umum.
37

 

Berdasarkan berbagai macam pendapat tersebut bahwasanya 

sebagai pendidik, seharusnya guru tidak mengabaikan begitu saja 

aspek perilaku dan sikap siswa, tetapi membina dan 

mengembangkanya melalui keteladanan, pembiasaan tingkah laku 

yang terpuji dan sebagainya. 

2. Perilaku Siswa  

a. Pengertian Perilaku Siswa 

Menurut Muhammad Ali perilaku mengandung pengertian 

yang luas, hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

sebagainya. Setiap perilaku ada yang tampak dan bisa diamati dan ada 

pula yang tidak bisa diamati.
38

 

Perilaku merupakan ekspresi sikap seseorang. Sikap itu sudah 

dibentuk dalam dirinya karena berbagai tekanan atau hambatan dari 
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luar atau dalam dirinya.
39

 Nana Sudjana mengemukakan bahwa 

perilaku disebut juga tingkah laku yang artinya sikap seseorang yang 

dimanifestasikan dalam perbuatan.
40

 Perilaku adalah kecenderungan 

yang relatif menetap untuk bereaksi dengan baik atau buruk terhadap 

orang atau barang tertentu.
41

  

Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
42

 Siswa 

adalah salah satu komponen dalam pengajaran, disamping faktor guru, 

tujuan, dan metode pengajaran.
43

 

Siswa adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Mereka 

merupakan individu dinamis yang memiliki kepribadian tertentu pada 

setiap perkembangannya.
44

 Siswa adalah Salah satu komponen 

pengajaran, disamping faktor guru, tujuan dan metode pengajaran 

sebagai salah satu komponen yang terpenting diantara komponen 

lainnya.
45

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku siswa merupakan perilaku atau sikap seseorang yang 
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dimanifestasikan dalam perbuatan yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenis pendidikan 

tertentu. 

b. Indikator-indikator perilaku siswa 

H. Husni Rahim mengemukakan bahwa indikator perilaku 

yaitu sebagai berikut: 

1. Hormat dan santun kepada orang tua, guru dan sesama manusia 

2. Suka bekerja keras  

3. Peduli dan membantu orang lain  

4. Disiplin  

5. Terpercaya 

6. Jujur   

7. Pemaaf  

8. Berani
46

 

A. Tabrani Rusyan mengemukakan  bahwa Indikator perilaku 

siswa yaitu sebagai berikut: 

1. Siswa mematuhi peraturan sekolah  

2. Siswa tidak terlambat datang sekolah 

3. Siswa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik 

4. Siswa selalu menghargai guru 

5. Siswa tidak merusak sarana dan prasarana sekolah 
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6. Siswa tidak berkelahi dilingkungan sekolah 

7. Siswa selalu mengerjakan tugas/pekerjaan rumah (PR).
47

 

Mohamad Surya dalam bukunya Psikologi Guru Konsep dan 

Aplikasinya mengemukakan bahwa karakteristik perilaku yaitu sebagai 

berikut: (1) Pribadi mandiri, (2) Pembelajar efektif, (3) Pekerja 

produktif.
48

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

indikator perilaku yaitu hormat dan santun kepada orang tua dan 

sesamanya, disiplin, peduli, jujur, pemaaf, berani, mematuhi peraturan 

sekolah, menghargai guru, dan melaksanakan kegiatan belajar dengan 

baik. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa 

Tulus Tu‟u mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

perilaku yaitu sebagai berikut: 

1) Pengalaman pribadi 

Segala hal yang pernah dialami dan sedang dialami akan 

membekas dalam diri seseorang. Apalagi melibatkan factor 

emosional yang mendalam, pengalaman itu akan sangat kuat 

membekas dan memberi kesan dalam dirinya. Oleh karena itu, 

seseorang selalu merespon sesuatu dengan membawa dan 
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berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dan sedang 

dialaminya. 

2) Pengaruh seseorang yang dianggap penting 

Komponen social yang ikut mempengaruhi sikap dan 

perilaku seseorang salah satunya adalah orang yang dianggap 

penting yang berada di sekitar kita. Orang yang dianggap penting 

ini adalah orang yang diharapkan perseriringannya bagi tingkah 

laku dan pendapat kita yang tidak kita kecewakan. Hal tersebut 

terjadi karena manusia memiliki kecenderungan meniru hal yang 

dianggap baik atau cenderung kompromistis dan tidak 

bertentangan serta menghindari konflik dengan pihak-pihak 

tersebut. 

3) Lembaga pendidikan dan agama 

Lembaga pendidikan dan agama menjadi salah satu 

kekuatan besar dalam membentuk sikap dan perilaku. Dua lembaga 

ini merupakan tempat ditanam dan dikembangkannya nilai-nilai 

etik, moral dan spritiual. 

4) Kebudayaan 

Setiap lingkungan masyarakat mempunyai nilai budaya 

tertentu yang dianutnya. Manusia lahir, hidup dan bertumbuh 

dalam satu atau lebih nilai budaya. Nilai budaya dimana manusia 
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hidup dan bertumbuh mempunyai pengaruh pada sikap dan 

perilakunya.
49

 

Nana Syaodih mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor keturunan 

Keturunan pembawaan merupakan segala ciri, sifat, potensi 

dan kemampuan yang dimiliki individu karea kelahirannya. Ciri, 

sifat dan kemampuan-kemampuan tersebut di bawa individu dari 

kelahirannya dan diterima sebagai keturunan dari ke dua orang 

tuanya.
50

 

2) Faktor lingkungan 

Perilaku yang diperlihatkan oleh individu bukan sesuatu 

yang dilakukan sendiri tetapi selalu dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Demikian juga dengan sifat-sifat dan kecakapan-

kecakapan yang dimiliki individu sebagian besar diperoleh melalui 

hubungan-hubungannya dengan lingkungan.
51

 

3) Keluarga 

Pengaruh lingkungan yang menentukan tingkah laku 

terutama adalah keluarga. Sikap emosionil dari orang tua pada 

lahirnya anak dan taraf cinta kasih yang diberikan pada anak 
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selama hidupnya mempunyai efek tertentu pada tingkah lakunya, 

juga cara bagaimana orang tua mendidiknya. 

4) Social dan kebudayaan 

Individu sebagain besar dari tingkah lakunya diberi corak 

oleh tradisi kebudayaan serta kepercayaannya.
52

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu sebagai 

berikut: 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang 

itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis 

atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa 

bawaan sejak lahir dan merupakan pengalaman keturunan dari 

salah satu sifat kedua orang  tuanya. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang 

tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang 

berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan 

terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan 

pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV dan VCD, 

atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya.
53
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesiapan (radiness) yaitu kapasiti baik fisik maupun mental untuk 

melakukan sesuatu. 

2. Motivasi yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan 

sesuatu. 

3. Tujuan yang ingin dicapai.
54

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di simpulkan  bahwa 

faktor yang mempengaruhi perilaku siswa yaitu factor intern dan 

ekstern. perilaku berperan penting dalam menentukan kepribadian diri, 

karena dalam masyarakat berkembang, berbagai organisasi baik 

lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan juga agama yang menentukan 

sikap dan tingkah laku manusia. 

3. Pengaruh Keteladanan Guru perhadap Perilaku Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru 

Sebagai teladan tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan oleh 

guru akan mendapat sorotan para siswa serta orang disekitar 

lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai  guru.
55

 

Sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, guru harus 

memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ungkapan 

yang sering dikemukakan adalah bahwa “ guru bisa digugu dan ditiru”. 

Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa 
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dipercayai untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa dititiru atau 

diteladani.
56

 

Keteladanan dalam proses pendidikan merupakan metode yang 

paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan 

membentuk mental, spiritual, kepribadian dan perilaku seorang siswa, hal 

ini karena keteladanan dalam pendidikan adalah contoh yang terbaik 

dalam pandangan siswa yang akan ditiru tindakan-tindakannya.
57

 

Kecenderungan manusia untuk belajar lewat peniruan 

menyebabkan keteladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses 

pendidikan. Keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik 

\buruknya perilaku siswa.
58

 

Menurut Buchari Alma, guru yang memiliki kompetensi 

kepribadian akan menjadi sosok teladan. Guru demikian, lanjut Buchari, 

akan mengubah perilaku siswanya, di samping dihormati dan disegani oleh 

siswanya.
59

 Keteladanan guru menjadi faktor penentu utama dalam 

pembentukan perilaku siswa karena siswa akan beperilaku baik bukan dari 

instruksi atau perintah guru untuk berbuat baik tetapi dari perilaku baik 

yang ditampilkan oleh guru itu sendiri.
60
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Tohirin dalam bukunya Psikologi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam mangatakan: 

Guru harus senantiasa sadar akan kedudukannya selama 24 jam. Di 

mana dan kapan saja, guru akan selalu dipandang sebagai guru 

yang harus memperhatikan perilaku yang dapat diteladani oleh 

khususnya siswa dan masyarakat. Guru yang berperilaku tidak baik 

akan merusak citra sebagai guru dan pada gilirannya akan merusak 

siswa-siswa yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, 

apabila ada siswa yang berperilaku menyimpang, mungkin saja hal 

itu disebabkan oleh perilaku gurunya yang tidak memberikan 

teladan yang baik.
61

 

Penulis menyimpulkan bahwa keteladanan guru berpengaruh 

terhadap perilaku siswa, karena melalui keteladanan yaitu pribadi guru 

dapat menjadi sorotan bagi peserta didik, dengan adanya pribadi yang baik 

tersebut maka guru dapat menciptakan dan memelihara hubungan yang 

kondusif dengan siswa serta dapat mengubah perilakunya. Jadi, jika 

keteladanan dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru maka dapat 

terwujud perilaku siswa yang baik dalam pembelajaran disekolah. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Asmara, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada 

tahun 2016, judul penelitiannya adalah Pengaruh Keteladanan Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan keteladanan guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini 
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terlihat dari thitung 
nya sebesar 4,655 lebih besar dari t 

tabel 
baik pada taraf  5% sebesar 1,684 maupun 

1% sebesar 2.423 atau 
thitung >

t 
table (1,684<4,655>2.423), yang berarti bahwa Ha 

diterima dan H0 ditolak.
62

 

2. Nurhasanah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau pada tahun 2017, judul penelitiannya adalah Pengaruh Keteladanan 

Guru terhadap Kedisiplinan Siswa Mematuhi Peraturan di Madrasah 

Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru terhadap 

kedisiplinan siswa mematuhi peraturan di Madrasah Tsanawiyah Hasanah 

Pekanbaru. Hal ini terlihat dari nilai thitung 
nya sebesar 0,601 lebih besar dari t

tabel 
baik 

pada taraf 5% sebesar 0,217 maupun 1% sebesar 0,283 atau 
thitung >

t 
table (0,217<0,601>0,283), 

yang berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.
63

 

3. Marzaman, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau pada tahun 2015, judul penelitiannya adalah Korelasi antara Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak dan Perilaku Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Hubbul Wathan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

Korelasi antara Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak dan 

                                                           
62

Asmara, Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Siswa 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Skripsi, Jurusan PAI, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016. 
63

Nurhasanah, Pengaruh Keteladanan Guru terhadap Kedisplinan Siwa Mematuhi 

Peraturan di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru, Skripsi, Jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. 



36 
 

Perilaku Siswa di Madrasah Tsanawiyah Hubbul Wathan Rimba 

Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini terlihat dari nilai thitung 
nya sebesar 

0,630 lebih besar dari t
tabel 

baik pada taraf 5% sebesar 0,250 maupun 1% sebesar 0,325 atau 
thitung >

t 
table 

(0,250<0,630>0,325), yang berarti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.
64

 

 Perbedaan dengan penelitiaan yang penulis lakukan adalah terletak 

pada variable Y yaitu pengaruh keteladanan guru terhadap perilaku siswa 

pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas negeri 12 

pekanbaru. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang akhlak 

siswa dan kedisiplinan siswa. 

C. Konsep Operasional 

 Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini dipergunakan agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penulisan ini. Sebagai langkah 

untuk menyelesaikan konsep teori tersebut dalam bentuk penelitian, maka 

konsep ini perlu dioperasionalkan. 

 Keteladanan guru merupakan variabel bebas (variabel X), variabel ini 

dapat dikatakan baik apabila terpenuhi indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Guru bersikap adil terhadap siswanya 

2. Guru berlaku sabar dalam mendidik siswanya 

3. Guru berbicara lemah lembut dan kasih sayang  

4. Guru memiliki sifat kewibawaan  
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5. Guru memiliki sikap ramah tamah kepada siswa, guru dan masyarakat 

6. Guru berpenampilan rapi dan sopan 

7. Guru memberikan senyuman ketika bertegur sapa dengan siswa 

8. Guru datang kesekolah tepat waktu 

9. Guru mengucapkan salam ketika masuk dan keluar ruangan kelas 

10. Guru menjalankan ibadah selama di sekolah sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing 

11. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar giat belajar 

12. Guru memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan sekolah 

13. Guru tidak merokok selama disekolah sebagaimana siswa dilarang 

merokok 

14. Guru membuang sampah pada tempatnya  

15. Guru suka bergaul dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah 

Selanjutnya variabel terikat (variabel Y) adalah perilaku siswa. 

Perilaku siswa dikatakan baik apabilaterpenuhi indikator-indikator sebagai 

berikut: 

1. Siswa  mematuhi dan mendengarkan perintah orang tua 

2. Siswa hormat dan santun kepada guru 

3. Siswa menghargai temannya 

4. Siswa selalu mengulang pelajaran yang di berikan guru 

5. Siswa datang tepat waktu ke sekolah 

6. Siswa berpakaian rapi kesekolah 

7. Siswa tidak berkelahi di lingkungan sekolah 
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8. Siswa tidak merokok di lingkungan sekolah 

9. Siswa tidak keluar masuk kelas saat proses pembelajaran 

10. Siswa tidak meribut saat guru menjelaskan 

11. Siswa tidak membuang sampah sembarangan 

12. Siswa tidak berkuku panjang 

13. Siswa berkata jujur kepada orang tua dan guru 

14. Siswa mengerjakan tugas tepat waktu 

15. Siswa tidak menolak jika ditugaskan oleh guru 

16. Siswa tidak membela teman yang berbuat salah 

17. Siswa tidak memberikan contekan kepada teman pada saat guru 

memberikan tugas atau ulangan 

18. Siswa mengakui kesalahannya jika melakukan pelanggaran 

19. Siswa berani dalam memberikan pendapatnya 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

 Penelitian ini dapat dilaksanakan karena dilandasi oleh dua asumsi 

sebagai berikut:  

a. Keteladanan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru 

bervariasi. 

b. Perilaku siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru 

bervariasi. 
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2. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka hipotesis yang akan dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah: 

Ha         = Ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru  terhadap 

perilaku siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

H0   =  Tidak ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru terhadap 

perilaku siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 


