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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian 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. Dilihat dari segi kalimatnya uswatun 

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

Yunus dikutip dari Akmal hawi mendefenisikan “uswatun sama 

dengan qudwah yang berarti ikutan”. Sedangkan “hasanah diartikan 

sebagai perbuatan yang baik”. Jadi uswatun hasanah adalah suatu 

perbuatan baik seseorang yang ditiru atau di ikuti oleh orang lain.
9
 

Dalam dunia pendidikan keteladanan seorang guru sangatlah 

diharapkan. Keteladanan merupakan perilaku seseorang yang sengaja 

ataupun tidak sengaja dilakukan dan dijadikan contoh bagi orang yang 

mengetahui atau melihatnya. Pada umumnya keteladanan ini berupa 

contoh tentang sifat, sikap dan perbuatan yang mengarah kepada 

perbuatan baik untuk ditiru atau dicontoh. 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 

                                                             
9
 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, 

h.  93 
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diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik di sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat.
10

 

Jadi keteladanan adalah perilaku seseorang yang sengaja 

ataupun tidak sengaja dilakukan dan dijadikan contoh bagi orang yang 

mengetahui atau melihatnya. Pada umumnya keteladanan ini berupa 

contoh tentang sifat, sikap dan perbuatan yang mengarah kepada 

perbuatan baik untuk ditiru atau dicontoh. 

Menurut Drs. H.A. Ametembun dikutip dari Akmal Hawi, guru 

adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah.
11

 Sedangkan menurut Hadari Nawawi  

dikutip dari Ramayulis, guru adalah orang-orang yang kerjanya 

mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih 

khususnya diartikan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk anak-anak 

mencapai kedewasaan masing-masing.
12

 

Dengan demikian, sosok seorang guru haruslah mampu dalam 

berbagai bidang, karena guru merupakan pendidik profesional yang 

memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan anak didik 

dengan mengupayakan seluruh perkembangan potensi anak didik baik 

potensi afektif, kognitif, dan juga psikomotorik.  

                                                             
10

 Ibid, h.  93 
11

 Akmal Hawi, Op.cit, h.  9 
12

 Ramayulis, Op.cit, h.  58 
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Guru adalah orang yang digugu dan ditiru, tidak hanya guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI), guru-guru bidang studi lain pun perlu 

menjadikan dirinya sebagai teladan bagi siswa-siswanya. Guru PAI 

tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi pelajaran PAI saja, 

namun juga berperan langsung dalam pengamalan ajaran islam. Ia 

menjadi teladan bagi siswa dalam mengamalkan ajaran islam. Di 

sinilah letak beban moral guru PAI terhadap peserta didik dan 

masyarakat. 

Bila perbuatan dan tingkah lakunya jauh menyimpang dari 

ajaran islam, maka ia kurang mendapat simpati dari orang 

sekelilingnya. Maka tidak berlebihan guru agama cocok disebut 

pendidik agama, sehingga keteladanan darinya menjadi barometer bagi 

orang lain (siswa dan masyarakat).
13

 

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.
14

 

                                                             
13

Akmal Hawi, Op.cit, h.  83-84 
14

Ramayulis dan Samsul Nizar, Op.cit, h.  213 
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Dalam proses pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha 

menjadi teladan bagi peserta didiknya. Teladan dalam semua kebaikan 

dan bukan sebaliknya. Dengan ketauladanan itu dimaksudkan peserta 

didik senantiasa akan mencontoh segala sesuatu yang baik-baik dalam 

perkataan maupun perbuatan.
15

 Menjadi teladan merupakan sifat dasar 

kegiatan pembelajaran, dan ketika seorang guru tidak mau menerima 

atau menggunakannya secara konstruktif maka telah mengurangi 

keefektifan pembelajaran. Peran dan fungsi ini patut untuk dipahami, 

dan tak perlu menjadi beban yang memberatkan, sehingga dengan 

keterampilan dan kerendahan hati akan memperkaya arti 

pembelajaran.
16

 

Dalam proses pembelajaran peserta didik maupun di dalam 

kehidupan pada umumnya, seharusnya pendidik memberikan perhatian 

yang amat besar kepada proses peniruan oleh peserta didik itu. Mau 

tidak mau, peserta didik akan menerima sesuatu dari pendidiknya. 

Oleh karena itu, mau tidak mau, pendidik dituntut untuk menjadi tokoh 

yang layak ditiru oleh peserta didik, menjadi panutan dan teladan.
17

 

Satu hal yang menguatkan bahwa anak itu terpengaruh oleh 

sosok guru, ialah ucapan Uqbah bin Abu Sufyan kepada seorang guru 

yang dipercaya mendidik putera-puteranya seperti yang dikutip Al-

Jahizh dalam Muhammad Jamaludin Ali Mahfuz berikut ini, “Sebelum 

                                                             
15

Ramayulis, Op.cit, h.  198 
16

E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010, h.  46 
17

Prayitno, Dasar Teori dan Praktis Pendidikan, Jakarta: PT Grasindo, 2009, h.  188  
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kamu memperbaiki akhlak putera-puteraku, sebaiknya kamu perbaiki 

dulu akhlakmu sendiri. Soalnya mata mereka terikat dengan matamu, 

sesuatu yang baik menurut mereka ialah apa yang kamu anggap baik, 

dan sesuatu yang buruk menurut mereka ialah apa yang kamu anggap 

buruk”.
18

 

Jika seorang guru ingin siswanya menjadi seorang yang 

berakhlak baik, maka guru tersebut haruslah memberikan contoh yang 

baik pula, karena meniru adalah cara mendidik yang baik dan efektif 

untuk anak kecil dan dewasa, terutama pada anak kecil terhadap orang 

tuanya.
19

 

Keteladanan ini harus senantiasa dipupuk, dipelihara, dan dijaga 

oleh para pengemban risalah. Guru harus memiliki sifat tertentu sebab 

guru ibarat naskah asli yang hendak difotocopi. Ahmad Syauqi dikutip 

dari Abdul Majid berkata, “jika guru berbuat salah sedikit saja, akan 

lahirlah murid-murid yang lebih buruk baginya”.
20

  

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan sosok pribadi yang 

menjadi idola dan teladan bagi siswa, yang menampilkan sosok pribadi 

muslim panutan, jujur, berpakaian bersih dan rapi, rendah hati, 

penyayang, disiplin, ramah, penolong, demokratis, berakhlak karimah. 

Dengan demikian, guru pendidikan agama islam harus senantiasa hadir 

                                                             
18

Muhammad Jamaludin Ali Mahfuz,  Psikologi Anak dan Remaja Muslim, Jakarta 

Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h.  7 
19

Akmal Hawi, Op.cit, h.  32  
20

Abdul Majid, Op.cit, h.  138  
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di kelas sebagai guru baik.
21

 Cara demikian itu telah ditampakkan pada 

keguruan Rasulallah SAW. Keadaan ini dinyatakan dalam ayat yang 

berbunyi: 

ٱّلَّلَه   ّلَمه َكاَن َيرُۡجىْا ٞ ّلَقدۡ َكاَن َّلُكمۡ ِفي َرُسىِل ٱّلَّلِه ُأسَۡىٌة َحَسَىة

  ٢١ا ٗ  َوٱّلَۡيىَۡم ٱّلۡٓأِخَر َوَذَكَر ٱّلَّلَه َكِثير

Artinya:  “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu terdapat 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut nama Allah”. (QS. Al-Ahzab (33): 21).  

Disamping itu Allah SWT juga mengisyaratkan bahwa tugas 

pokok Rasulullah adalah mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah 

kepada manusia serta mensucikan mereka, yakni mengembangkan dan 

membersihkan jiwa mereka. Firman Allah: 

ا ِّمىُۡهمۡ َيتُّۡلىْا َعَّليِۡهمۡ َءاَيِٰتَك َوُيَعّلُمُهُم ٗ  َرَّبَىا َوٱّبَۡعثۡ ِفيِهمۡ َرُسىل

 َوٱّلِۡحكَۡمَة َوُيَزِكيِهمۡۖ ِإَوَك َأوَت ٱّلَۡعِزيُز ٱّلَۡحِكيُم  ٱّلِۡكَتَٰب

Artinya: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari 

kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka 

ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab 

(Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan 

mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi 

Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah : 129). 

 

                                                             
21

 Abdul Rahman Saleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, Jakarta : 

PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 282-283 
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Ayat ini menerangkan bahwa sebagai pendidik yang agung, 

beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi lebih dari itu, dimana ia 

juga mengembangkan tugas untuk memelihara kesucian manusia. 

Untuk itu guru sebagai pendidik juga harus memiliki tanggung jawab 

untuk mempertahankan kesucian atau fitrah peserta didiknya 

sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulallah SAW. 

b. Kriteria- kriteria keteladanan 

Menurut Al-Ghazali yang dikutip dari Akmal Hawi, 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 murid-murid yang bodoh dengan 

sebaik-baiknya 

6) Bersikap tawadu‟ dan tidak takabur 

7) Menampilkan hujjah yang benar.
22

 

 

 

2. Akhlak Siswa 

a. Pengertian Akhlak Siswa 

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu 

isim mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, 

sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid af‟ala, yuf‟ilu if‟alan 

yang berarti al-sajiyah (perangai), ath-thabi‟ah (kelakuan, tabiat, watak 

                                                             
22

 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 

2013, h.  94-95 
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dasar), al-„adat (kebiasaan, kelaziman), al-muru‟ah (peradaban yang 

baik), dan al-din (agama).
23

 

Khuluq sebagai singular dari kata akhlak itu sendiri dimaknai 

oleh Raghib al-Isfahani (w.+1105 M) dengan beragam makna. Kata ini 

ditujukan pada suatu daya yang diketahui dengan akal atau bagi daya 

ghariziya. Bahkan, istilah ini dijadikannya sebagai suatu ungkapan 

terhadap keadaan yang diupayakan menuju terbentuknya suatu 

perilaku. Pada kali yang lain, kata khuluq ini digambarkan oleh raghib 

al-Isfahani untuk menunjukkan ungkapan mengenai berbagai upaya 

manusia dalam melatih kemampuan-kemampuannya melalui 

pembiasaan („ada). Kata khuluq juga digunakan untuk 

menggambarkan keadaan yang ada dalam jiwa manusia yang menjadi 

sumber lahirnya tindakan secara spontan. Atau, suatu ungkapan yang 

ditujukan untuk perbuatan yang lahir dari namanya, yaitu „iffa, „adala 

dan sebagainya. Terakhir kata ini menunjukkan bahwa antara keadaan 

dan tindakan tidak dapat dipisahkan karena keadaan itu dapat pula 

untuk nama perbuatan tertentu, atau sebaliknya perbuatan itu lahir dari 

nama keadaan tersebut.
24

 

Menurut Ibnu Maskawaih dikutip dari Amril mengatakan bahwa 

akhlak adalah suatu tindakan jiwa yang memaksa seseorang untuk 

melakukan tindakan-tindakan secara spontan.
25

 

                                                             
23

 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.  1  
24

 Amril, Akhlak Tasawuf Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia, Bandung: PT Refika 

Aditama, 2015, h.  1-2 
25 Ibid, h. 11 
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Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam al- Ghazali dengan 

menyebutkan bahwa 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. 

Bahkan Ahmad Amin dengan tegas mengatakan bahwa istilah 

akhlak tidak lain ditujukan untuk menyebut kehendak atau keinginan 

dalam diri seseorang yang telah dibiasakan sehingga ia menjadi 

tindakan-tindakan yang spontan. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa akhlak bukanlah perbuatan yang datang tiba-tiba, melainkan 

melalui pembiasaan-pembiasaan. Dengan begitu, perilaku spontan 

disini bukanlah tampa pertimbangan sebelumnya, melainkan 

pertimbangan akhlak yang telah terealisasikan terus-menerus dalam 

tindakan nyata sehingga menjadi pembiasaan bagi pelakunya. 

Pemunculannya bersifat spontan. Jadi, dapat dikatakan, bahwa perilaku 

akhlak disini adalah suatu wujud gambaran jiwa yang ditampilkan 

pada prilaku nyata dalam kehidupan keseharian.
26

 

Keseluruhan definisi akhlak tersebut diatas tidak ada yang 

bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara  satu dan lainnya. 

                                                             
26

 Ibid, h. 11-12 
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Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling 

melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat 

dalam perbuatan akhlak, yaitu: 

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat 

dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Jika 

kita mengatakan bahwa si A misalnya sebagai orang yang berakhlak 

dermawan, maka sikap dermawan tersebut telah mendarah daging, 

kapan dan di manapun sikapnya itu dibawanya. Sehingga menjadi 

identitas yang membedakan dirinya dengan orang lain. 

Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yng dilakukan 

dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti pada saat 

melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak 

sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Pada saat yang bersangkutan 

melakukan suatu perbuatan ia tetap sehat akal pikirannya dan sadar. 

Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

keadaan tidur, hilang ingatan, mabuk, atau perbuatan reflek seperti 

berkedip, tertawa dan sebagainya bukanlah perbuatan akhlak. 

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 

sehat akal pikirannya. Namun, karena perbuatan tersebut sudah 

mendarah daging, sebagai mana disebutkan pada sifat yang pertama, 

maka pada saat akan mengerjakannya sudah tidak memerlukan 

pertimbangan atau pemikiran lagi. Hal yang demikian tak ubahnya 

dengan seseorang yang sudah mendarah daging mengerjakan shalat 
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lima waktu, maka pada saat datang panggilan shalat ia sudah tak 

merasa berat lagi mengerjakannya, dan tanpa pikir-pikir lagi ia sudah 

dengan mudah dan ringan dapat mengerjakannya. 

Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul 

dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tampa ada paksaan atau 

tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 

atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, jika ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tetapi 

perbuatan tersebut dilakukan karena paksaan, tekanan, atau ancaman 

dari luar, maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam akhlak dari 

orang yang melakukannya. Dalam hubungan ini Ahmad Amin 

mengatakan: 

“Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang 

perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk. Tetapi 

tidak semua amal yang baik atau buruk itu dapat dikatakan 

perbuatan akhlak. Banyak perbuatan yang tidak dapat disebut 

perbuatan akhlaki, dan tidak dapat dikatakan baik atau buruk. 

Perbuatan manusia yang dilakukan tidak atas dasar kemauannya 

atau pilihannya seperti bernafas, berkedip, berbolak-baliknya 

hati, dan kaget ketika tiba-tiba terang setelah sebelumya gelap 

tidaklah disebut akhlak, karena perbuatan tersebut dilakukan 

tanpa pilihan”. 

 

Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena 

bersandiwara. Jika kita menyaksikan orang berbuat kejam, sadis, jahat 

dan seterusnya, tetapi perbuatan tersebut kita lihat dalam pertunjukan 

film, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut perbuatan akhlak, 

karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang sebenarnya. 
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Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak 

(khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena 

ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau 

karena ingin mendapatkan sesuatu pujian. Seseorang yang melakukan 

perbuatan bukan atas dasar karena Allah tidak dapat dikatakan 

perbuatan akhlak.
27

   

b. Indikator Akhlak 

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

2) Suka bekerja keras dan disiplin 

3) Peduli dan mau membantu orang lain 

4) Terpercaya, jujur, pemaaf dan berani
28

 

c. Tujuan Akhlak 

Menurut M. Ali Hasan dikutip dari Akmal Hawi, bahwa tujuan 

pokok akhlak adalah “agar setiap manusia berbudi pekerti (berakhlak), 

bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik, yang 

sesuai dengan ajaran islam”.
29

 

Dari pendapat di atas diketahui bahwa tujuan dari pada akhlak 

agar setiap manusia dapat bertingkah laku dan bersifat baik serta 

terpuji. 

 

 

                                                             
27

 Abudin Nata, Op.cit, h.  2-6 
28

 Arief Rachman Dadang Harawi, Pendidkan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja, 

Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h. 51 
29

 Akmal Hawi, Op.cit, h.  100 
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d. Macam-Macam Akhlak 

Secara garis besar akhlak itu terbagi dua macam, antara 

keduanya bertolak belakang efeknya bagi kehidupan manusia. Akhlak 

tersebut adalah: 

1) Akhlak yang baik atau akhlak mahmudah 

2) Akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah
30

 

Akhlak yang baik (akhlakul mahmudah) adalah segala tingkah 

laku yang terpuji (yang baik) yang biasa juga dinamakan “fadlilah” 

(kelebihan). Imam al-Ghazali menggunakan juga perkataan “munjiyat” 

yang berarti segala sesuatu yang memberikan kemenangan atau 

kejayaan. Kebalikan dari akhlak mahmudah adalah akhlaqul 

mazmumah yang berarti tingkah laku yang tercela atau akhlak yang 

jahat (qabihah) yang menurut istilah al-Ghazali disebutnya “muhlikat” 

artinya segala sesuatu yang membinasakan atau mencelakakan.
31

  

Akhlak mahmudah dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah yang 

selalu identik dengan keimanan dan akhlak mazmumah dilahirkan oleh 

sifat-sifat mazmumah yang selalu identik dengan kemunafikan. 

Jadi akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, yang terpuji, 

yang tidak bertentangan dengan hukum syarak dan akal pikiran yang 

sehat yang harus dianut dan dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan 

                                                             
30

 Ibid, h.  101 
31

 Nurasmawi, Akhlak, Pekanbaru: CV.Asa Riau, 2014, h.  191 
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akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk dan tercela serta 

bertentangan dengan ajaran agama islam.
32

 

Adapun yang tergolong akhlak mahmudah diantaranya adalah: 

Setia (al-amanah), Pemaaf (al-afwu), Benar (ash-shidiq), Menepati 

janji (al-wafa), Adil (al-adl), Memelihara kesucian diri (al-ifafah), 

Malu (al-haya), Berani (as-syaja‟ah), Kuat (al-quwwah), Sabar (as-

shabru), Kasing sayang (ar-rahmah), Murah hati (as-sakha‟u), Tolong 

menolong (at-ta‟awun), Damai (al-ishlah), Persaudaraan (al-ikha‟), 

Silaturrahmi, hemat (al-istishad), menghormati tamu (adl-dliyafah), 

merendah diri (at-tawadlu‟), menundukkan diri kepada Allah (al-

khusyu‟), berbuat baik (al-ihsan), berbudi tinggi (al-muru‟ah), 

memelihara kebersihan badan (an-nadhafah), selalu cenderung kepada 

kebaikan (as-shalihah), merasa cukup dengan apa yang ada (al-

qana‟ah), tenang (as-sakinah), lemah lembut (ar-rifqu), dan sikap-sikap 

baik lainnya. 

Menurut Dr. H. Hamzah Ya‟kub dikutip dari akmal hawi, yang 

tergolong akhlak mazmumah atau qabihah ialah setiap sifat dan sikap 

yang meliputi : egoistis (ananiah), lacur (al-baghyu), kikir (al-bukhlu), 

dusta (al-buhtan), minum khamar (al-khamru), khianat (al-khianah), 

aniayah (ad-dhulmu), pengecut (al-jubn), perbuatan dosa besar (al-

fawahisy), amarah (al-ghadhab), curang dan culas (al-ghasysyu), 

mengupat (al-ghibah), adu domba (an-namimah), menipu daya (al-
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ghurur), dengki (al-hasad), dendam (al-hiqdu), berbuat kerusakan (al-

ifsad), sombong (al-istikbar), mengingkari nikmat (al-kufran), 

homoseksual (al-liwath), membunuh (qatlunnafsi), makan riba (ar-

riba), ingin didengar kelebihannya (as-sum‟ah), berolok-olok (as-

sikriyyah), mencuri (as-sirqah), mengikuti hawa nafsu (as-syahawat), 

boros (at-tabzir), tergopoh-gopoh (al-„ajalah), dan sikap-sikap jelek 

lainnya.
33

  

Untuk menjadi manusia yang baik (berakhlak mulia), manusia 

berkewajiban menjaga dirinya dengan cara memelihara kesucian lahir 

dan batin, tenang, selalu menambah ilmu pengetahuan, membina 

disiplin diri, dan lain sebagainya. 

Akhlak mulia perlu dilakukan dan terwujudnya karakter akhlak 

mulia yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan 

sangat didambakan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan 

proses pendidikan. Budaya atau kultur yang ada di lembaga, baik 

sekolah, kampus, maupun yang lain berperan penting dalam 

membangun akhlak mulia dikalangan sivitas akademika dan para 

karyawannya. Karena itu, lembaga pendidikan memiliki tugas dan 

tanggung jawab untuk melakukan pendidikan akhlak bagi para peserta 

didik dan juga membangun kultur akhlak mulia bagi masyarakatnya.
34
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e. Kedudukan Akhlak Bagi Guru 

Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan makhluk 

manusia dengan makhuk binatang. Manusia tanpa akhlak akan 

kehilangan derajat kemanusiaannya sebagai makhluk tuhan yang 

paling mulia. Seseorang yang berakhlak mulia selalu melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya dan memberikan hak yang harus diberikan 

kepada yang berhak. Dia melakukan kewajibannya terhadap dirinya 

sendiri yang menjadi hak dirinya, terhadap tuhannya yang menjadi hak 

tuhannya, terhadap sesama manusia yang menjadi hak manusia 

lainnya, terhadap alam lingkungan serta terhadap makhluk hidup 

lainnya. Orang yang berakhlak mulia selalu hidup dalam kesucian 

dengan selalu berbuat kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan 

manfaat bagi sesama manusia.
35

 

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa kedudukan akhlak bagi 

guru adalah sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan yang akan 

membawanya pada keselamatan dunia dan akhirat. Anak yang 

berakhlak mulia serta memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 

yang kuat dalam kondisi bagaimanapun dan di manapun akan selalu 

berorientasi pada kebaikan yang sesuai dengan Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Dengan kebaikan-kebaikan tersebut guru akan terhindar dari 

pelanggaran hukum, baik hukum negara, etika keguruan maupun 

hukum agama. Dengan dasar iman dan akhlak yang mulia, maka 
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seseorang akan menjadi panutan bagi anak didiknya, sebab 

mengajarkan agama harus dengan keteladanan dan akhlak yang baik.
36

 

3. Pengaruh Keteladanan Guru terhadap Akhlak Siswa 

Keterkaitan antara keteladanan guru dengan akhlak siswa, hal ini 

terlihat dari cara yang efektif dalam pembinaan akhlak adalah melalui 

keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan 

pelajaran, interaksi dan larangan, sebab tabiat jiwa untuk menerima 

keutamaan itu tidak cukup dengan hanya seorang guru mengatakan 

kerjakan ini kerjakan itu. Untuk menanamkan sopan santun itu diperlukan 

pendidikan yang panjang. Pendidikan itu tidak akan sukses tanpa diiringi 

dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata.
37

 

F. Penelitian yang Relevan 

1. Sasnirawati (2012) dalam penelitian yang berjudul “keteladanan guru di 

sekolah menengah atas negeri 02 Tapung hilir kabupaten kampar”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa keteladanan guru di sekolah menengah 

atas negeri 02 Tapung hilir kabupaten kampar berada dalam kategori 

“tinggi” sebesar “86.04%” yang berada pada rentang “76%-100%”. 

2. Yengki Putra (2013) dalam penelitian yang berjudul “pengaruh kecerdasan 

emosional guru pendidikan agama islam terhadap akhlak siswa di sekolah 

menengah pertama negeri 21 siak desa perawang kecamatan tualang 

kabupaten siak”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara kecerdasan emosional guru pendidikan agama islam 
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terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Siak Desa 

Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.  

Penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasnirawati 

(2012) sama-sama meneliti tentang keteladanan guru. Perbedaannya 

Sasnirawati hanya meneliti keteladanan guru, sedangkan dalam penelitian 

ini, peneliti meneliti tentang keteladanan guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap akhlak siswa. Peneliti Yengki Putra (2013) sama-sama meneliti 

tentang akhlak siswa. Perbedaannya Yengki Putra meneliti tentang pengaruh 

kecerdasan emosional guru pendidikan agama islam terhadap akhlak siswa, 

sedangkan dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang keteladanan guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa. 

 

G. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah penjabaran konkrit dari konsep teoritis agar 

mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan lapagan/ penelitian. Selain itu, 

konsep operasioal dapat memberikan batasan terhadap kerangka teoritis yang 

ada, agar lebih mudah untuk dipahami. Diukur dan dilaksanakan dalam 

mengumpulkan data lapangan. Adapun variabel yang akan dioperasionalkan 

yaitu keteladanan guru (variabel x) dan akhlak siswa (variabel Y). 

1. Indikator variabel X (Keteladanan Guru) 

Indikator keteladanan guru adalah sebagai berikut: 

a. Guru memperlihatkan sikap sabar dalam pembelajaran  

b. Guru memperlihatkan kepedulian terhadap siswa  
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c. Guru memperlihatkan sikap adil dalam memberikan kasih sayang  

d. Guru memperlihatkan sikap tegas dalam mengambil keputusan  

e. Guru memperlihatkan sikap santun terhadap siswa  

f. Guru menampilkan sikap tidak pernah meremehkan siswa yang lemah 

dalam belajar  

g. Guru menampilkan sikap rendah hati  

2. Indikator variabel Y (Akhlak Siswa) 

a. Siswa saling hormat menghormati kepada sesama teman 

b. Siswa  berbicara dengan lemah lembut kepada teman dan guru 

c. Siswa menaati aturan sekolah 

d. Siswa saling membantu antar sesama 

e. Siswa menjaga amanah yang diberi 

f. Siswa jujur dalam perbuatan dan perkataan 

g. Siswa memaafkan teman yang melakukan kesalahan  

h. Siswa berani menegakkan kebenaran 

 

H. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

a. Keteladanan guru berbeda-beda 

b. Akhlak siswa berbeda-beda 

c. Akhlak siswa turut dipengaruhi oleh keteladanan guru 
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2. Hipotesa 

a. Hipotesa Alternatif (Ha) : 

Ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru.  

b. Hipotesa Nihil (Ho) : 

Tidak ada pengaruh yang signifikan keteladanan guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


