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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan keteladanan seorang guru sangatlah penting 

dan diharapkan. Keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku 

yang baik, yang patut ditiru oleh anak didik yang dilakukan oleh seorang guru 

di dalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun perbuatannya yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik di sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat.
1
 

Ketauladanan pendidik terhadap peserta didik dapat membawa 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan 

sosial peserta didiknya. Hal ini karena pendidik adalah figur terbaik dalam 

pandangan anak yang akan dijadikan sebagai panutan dalam 

mengidentifikasikan diri dalam segala aspek kehidupannya. Figur pendidik 

akan terpatri dalam jiwanya, perasaannya, dan tercermin dalam ucapan dan 

perbuatannya dalam kehidupan sehari- hari.
2
 

Seorang penddidik harus tampil sebagai figur yang dapat memberikan 

contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilannya sangat 

bergantung pada kualitas kesungguhan realisasi karakteristik pendidikan yang 

diteladani, misalnya guru berpakaian selalu rapi, kualitas keilmuan, 

kepemimpinan, keikhlasannya, etika bergaul dengan siswa, tingkah laku serta 
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tutur bahasa dalam penyampaian mata pelajaran. Dalam kondisi pendidikan 

seperti ini, pengaruh keteladanan berjalan secara langsung tanpa disengaja. 

Oleh karena itu hendaklah seorang guru memperhatikan dan memelihara adab 

dan sopan santun dalam tugasnya sebagai pendidik.
3
 

Guru sebagai pendidik hendaklah dapat memberikan contoh yang baik 

dari dirinya sendiri, jangan hanya memberikan pengarahan dan nasehat semata, 

sementara ia sendiri tidak mengamalkannya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-

qur’an surat Ash-Shaff ayat 3, yang artinya: 

  َكُبَر َمقًۡتا ِعنَد ٱلَّلِه َأن َتُقوُلوْا َما َلا َتفَۡعُّلوَن 

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan. (Ash-Shaff ayat 3). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memberikan pendidikan atau 

mengarah seseorang itu hendaklah dimulai dari diri kita sendiri, sebelum kita 

menyuruh orang lain untuk berbuat baik, hendaklah terlebih dahulu kita 

mengerjakan kebaikan tersebut. 

Ketauladanan menjadi faktor penting bagi penanaman kepribadian 

seorang anak. Jika pendidik jujur, berakhlak mulia, berani, dan menjauhkan 

diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka akan tumbuh dalam 

diri anak sifat kejujuran, terbentuknya akhlak mulia, berani menegakkan amar 

ma’ruf nahi munkar, dan menjauhkan diri dari hal yang bertentangan dengan 

agama. Namun demikian pula sebaliknya, jika pendidik menanamkan 

ketauladanan yang negative (tercela)  seperti sifat bohong, khianat, durhaka, 

                                                             
3 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam Mulia, 2002, h. 62 



3 

  

kikir, penakut, dan hina, maka secara signifikan akan berpengaruh pada 

kepribadian seorang anak, yaitu tumbuhnya sifat kebohongan, khianat, kikir, 

penakut dan hina.
4
  

Dari uraian diatas, terdapat keterkaitan antara keteladanan guru dengan 

akhlak siswa. Pendidikan itu tidak akan sukses tanpa diiringi dengan 

pemberian contoh teladan teladan yang baik dan nyata.
5
 Jika guru dapat 

menjadi tauladan yang baik, maka akhlak siswa akan terpengaruh menjadi 

baik, demikian pula sebaliknya. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, guru Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

sudah memiliki keteladanan yang baik, memiliki sikap disiplin, kretif, adil, dan 

sikap lainnya. Diharapkan dengan adanya keteladanan yang baik dari guru 

tersebut dapat menjadi teladan dalam hal akhlak siswa. Namun kenyataannya 

ada sebagian siswa akhlaknya masih belum menunjukkan akhlak yang 

diharapkan. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Ada beberapa siswa yang mengejek temannya yang lain 

2. Ada beberapa siswa yang mengeluarkan perkataan yang kurang sopan 

3. Ada beberapa siswa yang tidak mau bertegur sapa dengan guru ketika diluar 

jam pelajaran 

4. Ada beberapa siswa yang kurang dalam menghargai guru  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan judul  
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Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  

B. Penegasan Istilah 

1. Keteladanan Guru  

Keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang 

baik, yang patut ditiru oleh anak didik yang dilakukan oleh seorang guru di 

dalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun perbuatannya 

yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
6
 Keteladanan guru yang penulis 

maksud dalam penelitian ini adalah keteladanan guru Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

2. Akhlak  

Akhlak adalah suatu kondisi jiwa yang darinya memunculkan 

perilaku-perilaku yang dengan mudah dilakukan oleh yang bersangkutan, 

tanpa memerlukan pertimbangan-pertimbangan rasional seseorang. Ia 

lakukan begitu saja ketika jiwanya telah menginginkan untuk itu. Perilaku 

akhlak muncul melalui pembiasaan-pembiasaan sehingga menjadi hal yang 

akan muncul begitu saja manakala jiwanya menginginkan.
7
 Akhlak yang 

dimaksud di sini adalah akhlak siswa kelas VII dan VIII Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekenbaru.  
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3. Siswa 

Siswa secara formal adalah orang yang berada pada fase 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis.
8
 Siswa 

yang dimaksud disini adalah siswa kelas VII dan VIII Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Tahun Ajaran 2017/2018. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-

masalah yang timbul, yaitu: 

a. Keteladanan guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keteladanan guru Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru  

c. Akhlak siswa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru  

e. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembentukan akhlakul 

karimah siswa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Pekanbaru  

f. Pengaruh keteladanan guru Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini sementara penulis terbatas untuk meneliti seluruhnya, maka 

masalah yang akan diteliti penulis batasi hanya pada masalah keteladanan 

guru Pendidikan Agama Islam, akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru, dan pengaruh keteladanan guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah keteladanan guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru? 

b. Bagaimanakah akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru? 

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

a. Untuk mengetahui keteladanan guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui akhlak siswa si Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan keteladanan 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Kegunaan teoritis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan 

terutama pada kajian pengaruh keteladanan guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi siswa, berguna untuk mengimplementasikan akhlak kearah 

yang lebih baik. 

2) Bagi sekolah, penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi arsip dan 

petunjuk untuk sekolah dalam mengambil keputusan terutama yang 

berhubungan dengan keteladanan guru Pendidikan Agama Islam 

dan akhlak siswa. 

3) Sebagai sumbangan penulis terhadap dunia pendidikan serta 

sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan pada Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Suska Riau dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd). 


