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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kata guru dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa sansekerta, 

yang berarti orang yang digugu atau orang yang dituruti fatwa dan 

perkataanya. Hal ini memang pada masa lalu guru menjadi panutan bagi 

muridnya sehingga katanya selalu dituruti dan perbuatan serta perilakunya 

menjadi teladan bagi murid-muridnya. Bahkan tidak jarang murid meniru 

gurunya dalam berbicara dan perilaku.
1
 Jadi dalam pengertian ini, guru 

Pendidikan Agama Islam dituntut tidak hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik, tetapi ia juga mesti membentuk jiwa 

mereka melalui ilmu pengetahuan yang diajarkan agar menjadi pribadi 

yang kaya secara intelektual dan kejiwaan. Dengan kekayaan dua hal 

tersebut lahir akhlak siswa yang baik. 

Nasrul HS dalam buku propesi dan etika keguruan mengatakan 

“dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan mengenai 

ketentuan-ketentuan guru dan dosen dalam kaitannya dengan 

kependidikan di Indonesia. Dalam UU ini dijelaskan bahwa 

kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan 

untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”
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Menjadi guru menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat dan kawan-kawan 

tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan seperti 

dibawah ini: 

1. Takwa kepada Allah SWT 

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak 

mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah, jika ia 

sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak 

didiknya sebagaimana Rasulullah Saw. Menjadi teladan bagi umatnya. 

Sejauh mana seorang guru mampu memberi teladan yang baik kepada 

semua anak didiknya, sejauh itu pula lah ia diperkirakan akan berhasil 

mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan 

mulia. 

2. Berilmu 

Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti, 

bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan 

kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. 

3. Sehat jasmani 

Kesehatan jasmani kerapkali dijadikan salah satu syarat bagi 

mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap 

penyakit menular akan membahayakan kesehatan anak-anak. Di 

samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. 

Kita kenal ucapan “mens sana in corpore sano”, yang artinya dalam 

tubuh yang sehat terkandung jiwa yang sehat.  

4. Berkelakuan baik 

Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik. 

Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di 

antara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri 

pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bias dilakukan jika pribadi 

guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak 

mungkin dipercaya untuk mendidik. Yang dimaksud dengan akhlak 

mulia dalam ilmu pendidikan islam adalah akhlak yang sesuai dengan 

ajaran Islam, seperti dicontohkan oleh pendidik utama, Nabi 

Muhammad saw. Di antara akhlak mulia guru tersebut adalah 

mencintai jabatannya sebagai guru, bersikap adil terhadap semua anak 

didiknya, berlaku sabar dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat 

manusiawi, bekerjasama dengan guru-guru lain, bekerjasama dengan 

masyarakat.
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Menurut UU Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ada 

empat kompetensi pokok yang harus dikuasai oleh para guru, meliputi: 

kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional.
4
 

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa “faktor terpenting bagi 

seorang guru adalah kepribadiannya. Kepribadiannya itulah yang 

akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang 

baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau 

penghancur bagi masa depan anak didik terutama bagi anak didik 

yang masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang 

mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).”
5
 

Dapat disimpulkan bahwa kepribadian guru terutama guru 

Pendidikan Agama Islam sangat penting untuk pembentukan akhlak siswa. 

Dengan menunjukkan kepribadian yang baik, persepsi/pendapat siswa 

tentang kepribadian gurunya akan baik pula. Sehingga akan 

mempengaruhi akhlak siswa, karena siswa akan mencontoh perbuatan dan 

sikap gurunya. Semakin baik persepsi siswa tentang kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam maka semakin baik pula akhlak siswa. 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian, kebutuhan, sistem nilai, ciri 

kepribadian, dan pengalaman terdahulu.
6
 

Siswa akan mampu mempersepsikan kepribadian guru terutama 

guru Pendidikan Agama Islam dengan memperhatikan atau mengamati 

secara fisik maupun nonfisik dengan penampilan, tindakan dan ucapan 
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serta hal-hal lain yang dapat ditangkap oleh indra, selanjutnya akan 

muncul tanggapan (respon), pendapat/persepsi dan penilaian terhadap guru 

Pendidikan Agama Islam tersebut. 

Sebagai seorang pendidik, kepribadian guru terutama guru 

Pendidikan Agama Islam sangat diperlukan untuk kesiapan dalam 

pembelajaran. Jika guru memiliki kepribadian yang baik, maka akan 

membuat adanya kepuasan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah 

dan dapat menjadi contoh untuk siswa dalam keseharian sehingga dapat 

menciptakan akhlak yang baik. Dengan kepribadian yang baik, guru akan 

mampu tampil berwibawa, arif dalam menyapa dan mendidik para 

siswanya dan mampu menjadi teladan bagi siswanya. Adapun berdasarkan 

studi pendahuluan yang dibimbing dengan guru Pendidikan Agama Islam 

di SMANegeri 2 Tambang, bahwa persepsi siswa tentang kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Siswa memandang guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang 

disiplin, seperti datang tepat waktu. 

2. Siswa memandang guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang 

tidak pilih kasih, seperti tidak membedakan suku, ras, dan Agama. 

3. Siswa memandang guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang 

ramah dan santun. 

4. Siswa memandang guru Pendidikan Agama Islam adalah guru yang 

dapat menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya 
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Guru Pendidikan Agama Islam sudah menunjukan kepribadian 

yang baik, sehingga persepsi siswa tentang kepribadian guru sudah baik 

pula. Namun, kenyataan yang dilapangan masih terdapat indikasi yang 

menunjukkan adanya permasalahan yang muncul dengan akhlak siswa, 

diantaranya: 

1. Sebagian siswa masih ada yang tidak menghormati guru Pendidikan 

Agama Islam 

2. Masih ada siswa yang tidak menghargai guru Pendidikan Agama Islam 

3. Masih ada siswa yang tidak menyapa guru Pendidikan Agama Islam 

ketika berpapasan. 

4. Masih ada siswa yang belum bertutur kata yang baik dan sopan ketika 

berbicara dengan guru Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis merasa tertarik untuk 

meneliti lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dengan judul 

“Hubungan Antara Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam dengan Akhlak SiswaDi Sekolah Menengah 

Atas Negeri  2 Tambang” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul penelitian sebagai berikut: 

1. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang 

dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap 

sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang 

semata-mata menggunakan pengamatan pengindraan. Persepsi ini di 

definisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir 

data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian 

rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar 

akan diri kita sendiri.
7
 Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah persepsi siswa tentang kepribadian guru Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Kepribadian : kepribadian mempunyai pengertian yang sangat luas. 

Kepribadian adalah keseluruhan dari ciri-ciri dan tingkah laku dari 

seseorang (characteristics and behavior), sehingga kepribadian 

meliputi juga kecerdasan, kecakapan, pengetahuan, sikap, minat, 

tabiat, kelakuan dan sebagainya.
8
 Dalam penelitian ini pengertian 
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kepribadian lebih ditekankan kepada prilaku, tabiat (kebiasaan) dan 

sikap. 

3. Guru : guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada 

anak didik.
9
 Guru yang dimaksud disini adalah guru Pendidikan 

Agama Islam kelas X yang mengajar di SMA Negeri 2 Tambang. 

4. Akhlak : dari segi bahasa (etimologi), perkataan akhlak adalah bentuk 

jamak dari kata Khulk. Khulk didalam Kamus Al-Munjid berarti budi 

pekerti, perangai tingkah laku dan tabiat.
10

 Dalam pengertian ini 

akhlak ditekankan pada akhlak siswa. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 

dalam penelitian, antara lain:  

a. Bagaimana persepsi siswa tentang kepribadian guru Pendidikan 

Agama Islamdi SMANegeri 2 Tambang 

b. Bagaimana akhlak siswa di SMA Negeri 2 Tambang 

c. Apakah ada hubungan antara persepsi siswa tentang kepribadian 

guruPendidikan Agama Islam dengan akhlak siswa di SMA Negeri 

2 Tambang 
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d. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islamterhadap akhlak siswa di SMA Negeri 2 

Tambang 

2. Batasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang telah terungkap di atas, 

mengingat luasnya jangkauan permasalahan, maka penulis membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini pada “Hubungan Antara Persepsi 

Siswa Tentang Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islamdengan 

Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang” 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara persepsi siswa 

tentang kepribadian guru pendidikan agama islam dengan akhlak siswa 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui dengan jelas sejauh mana Hubungan Antara 

Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru Pendidikan Agama 

Islamdengan Akhlak Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan 

pada program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyahdan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd.) dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

a. Secara Teoretis 

1) Memberikan penjelasan tentang persepsi siswa tentang 

kepribadian guru Pendidikan Agama Islam dengan akhlak 

siswa. 

2) Penelitian dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menambah pengetahuan tentang persepsi siswa tentang 

kepribadian guru Pendidikan Agama Islam dan akhlak siswa. 

b. Secara Praktis 

1) Memberikan masukan kepada pimpinan lembaga swasta dalam 

membina para guru dan akhlak siswa. 

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan 

masyarakat yang terkait dalam upaya mengelola sekolah dalam 

rangka kelancaran dan kesetiaan para pegawai di lembaga 

sekolah. 
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3) Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi guru-guru dalam 

mengoptimalkan kepribadiannya. 

 


