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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan Nasional, pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (1)

disebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.1

Dari pengertian pendidikan ahli pakar disimpulkan bahwa pendidikan

adalah usaha secara sadar yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk

menyiapkan peserta didik menuju kedewasaan, berkecakapan tinggi,

berkepribadian/berakhlak mulia dan kecerdasan berpikir melalui bimbingan

dan latihan.2

Sedangkan pengertian pendidikan Agama Islam secara formal dalam

kurikulum dalam berbasis kompetensi dikatakan bahwa:

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati
hingga mengimani bertakwa, dan berakhlak mulia dalam
mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya, kitab suci
al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan,
serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntutan untuk menghormati
penganut agama lain dalam masyarakat hingga terwujudnya kesatuan
dan persatuan bangsa. 3

1Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, pada bab I
tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (1)

2 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 3

3 Ibid, h. 7
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Hal ini sesuai dengan rumusan UUSPN (Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional) Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Agama

Islam bahwa pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta

didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa serta yang berakhlak mulia.4

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya saling melengkapi dan

memiliki tujuan yang tidak berbeda, yakni agar siswa dalam aktivitas

kehidupannya tidak lepas dari pengalaman Agama, berakhlak mulia dan

berkepribadian utama, berwatak sesuai dengan ajaran Agama Islam, Dengan

demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan Agama Islam yang diselenggara

kan  pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menekankan bukan hanya

pada pengetahuan terhadap Islam, tetapi juga terutama pada pelaksanaan dan

pengamalan Agama peserta didik dalam seluruh kehidupannya.5

Menurut pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor

20 tahun 2003, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga negara, yang demokratis serta bertanggung jawab.

4 UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 tahun 2003

5Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005, h.7-8
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Dalam konteks ini, maka tujuan pendidikan adalah sebagai penuntun,

pembimbing, dan petunjuk arah, bagi para peserta didik agar mereka dapat

tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya,

sehingga mereka dapat tumbuh, bersaing,  dan mempertahankan kehidupannya

dimasa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan.

Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ketiga unsur

inilah yang menjadi fokus dari pengembangan fungsi pendidikan di Indonesia.

Konsep itu sangat sederhana tapi mengandung makna yang luas apabila

dihubungkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.6

Keteladanan Guru adalah seorang pendidik yang profesional dengan

tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Dalam informasi tentang wawasan Wiyatamandala, kedisiplinan guru

diartikan sebagai sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua

ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan

taggung jawab7.

Syaikh Ahmad al-Rifa’i mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh

Alfiah, bahwa seseorang bisa dianggap sah untuk dijadikan sebagai pendidik/

guru dalam pendidikan Islam apabila mematuhi dua kriteria yaitu:

6Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011, h. 5

7Slameto, Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya,Jakarta: Rineka Cipta ,
2003, h. 30
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1. Alim yaitu mengetahui betul tentang segala ajaran dan syari’ahnya nabi

Muhammad Saw, sehingga ia akan mampu mentransformasikan ilmu yang

komprehensive tidak setengah-setengah.

2. Adil riwayat yaitu tidak pernah mengerjakan satupun dosa besar dan

mengekalkan dosa kecil, seorang pendidik tidak boleh fasik sebab

pendidik tidak hanya bertugas mentransformasikan ilmu kepada anak

didiknya, namun seorang pendidik itu harus mampu menjadi contoh atau

suri tauladan bagi anak didiknya. Dikhawatirkan, ketika seorang pendidik

adalah orang yang fasik atau orang yang bodoh, maka bukan hidayah yang

diterima oleh anak didik namun justru pemahaman-pemahaman yang

berujung pada kesesatan.8

Hadits Nabi tentang teladan:

ص .قا ل یرة ر ضي هللا عنھ قا ل :عن ابي ھر تم ءالم ا نما بعثتر سو 
. خال قءاالم مكا ر

Artinya: “Bersumber dari Abu Hurairah r.a Berkata, Rasulullah Saw
bersabda: Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia.(HR. Al- Baihaqy).

Pada sisi yang berbeda, pendidik bukan hanya sebagai pengajar tetapi

sekaligus sebagai pembimbing, pelatih, bahkan pencipta perilaku peserta

didik. Dalam tugasnya sehari-hari yang menjadi fokus utama pendidik meski

melingkupi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, karena kedepan tugas

pendidik semakin kompleks, sehingga diharapkan pendidik untuk bekerja

lebih keras dengan tekun dan loyalitas untuk menciptakan dan

mengembangkan sumber daya manusia. Tugas pendidik adalah  melaksanakan

8Alfiah, Hadits Tarbawi(Pendidikan Islam Tinjauan Hadits Nabi),Pekanbaru Riau, Al-
Mujtahadah Press, 2010, h.44
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proses pembelajaran yang terintegrasi dalam kegiatan mendidik, mengajar,

dan melatih  sehingga terlaksananya empat pilar pendidikan yakni:

1. Belajar mengetahui (learning to know)

2. Belajar berbuat (learning to do)

3. Belajar menjadi seseorang(learning to be)

4. Belajar hidup bermasyarakat (learning to live together)9

Selain mahir dibidangnya, seorang guru tentu saja dituntut untuk

menjadi figur yang baik, prilaku seorang guru senantiasa menjadi sorotan

masyarakat terutama para muridnya, tidak sedikit murid yang mengagumi

gurunya bukan hanya karena kepintaran dibidang ilmunya, tetapi justru karena

prilakunya yang baik, bersikap ramah, adil dan jujur kepada murid-muridnya.

Hal ini dapat dilakukan oleh seorang guru agar dapat menjadi teladan

yang baik adalah dengan selalu mengadakan muhasabah pada diri sendiri,

mengoreksi akan kekurangan- kekurangan diri dan berusaha untuk

memperbaikinya karena bagaimana mungkin guru akan menjadi teladan

sedangkan dirinya penuh dengan kekurangan, bagaimana mungkin guru dapat

menundukkan kekurangan-kekurangan itu sedangkan dirinya cenderung

kepada akhlak yang tercela, bagaimana mungkin guru dapat menasehati

murid-muridnya sedangkan dirinya belum mencerminkan kesempurnaan

akhlak.10

Seiring dengan masalah akhlak ini, Rachmat Djatnika menyatakan :

jatuh atau bangunnya, jaya atau hancurnya, sejahtera atau rusaknya suatu

9Ibid, h.47- 48
10Ibid, h. 95
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bangsa, masyarakat dan negara tergantung kepada bagaimana akhlaknya.

Apabila akhlaknya baik akan sejahteralah lahir dan bathinnya, akan tetapi

apabila akhlaknya buruk, rusaklah lahir dan bathinnya.11

Akhlak merupakan fungsionalisasi Agama. Artinya, keberagamaan

menjadi tidak berarti bila tidak dibuktikan dengan berakhlak. Orang mungkin

banyak shalat dan berpuasa, membaca alqur-an dan berdo’a, tetapi bila

prilakunya tidak berakhlak, seperti tidak jujur, merugikan orang lain dan lain-

lain. Maka keberagamaannya menjadi tidak benar dan sia-sia.

Akhlak adalah perilaku sehari-hari yang dicerminkan dalam ucapan,

sikap, dan perbuatan.

Dalam berbagai literatur tentang ilmu akhlak Islami, dijumpai uraian

tentang akhlak yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu

akhlak yang baik (al-akhlaq al- karimah) dan akhlak yang buruk (al-akhlaq

al-mazmumah). Berbuat adil, jujur, sabar, pemaaf, dermawan dan amanah

misalnya termasuk kedalam akhlak yang baik.  Sedangkan berbuat zalim,

berdusta, pemarah, pendendam, kikir, dan curang termasuk kedalam akhlak

yang buruk.12

Pembinaan akhlak dalam kehidupan manusia ternyata sangat penting,

sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya proses pendidikan

yang perlu dilakukan oleh para pendidik baik bagi orang tua maupun guru di

sekolah.

11Rahmat Djatnika, Sistim Etika Islam (Akhlak Mulia), Surabaya: Pustaka Islam, 1987, h.
11

12 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2002, h. 43
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Kemudian dalam rangka pembinaan akhlak siswa, maka peran seorang

guru diharapkan, bukan hanya sekedar melaksanakan pengajaran di sekolah,

akan tetapi juga melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap siswa agar

mereka memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan sesama mereka, pergaulan

dengan guru maupun dalam hubungannya dengan orang tua. Dalam hal ini

Zakiyah Daradjat mengatakan:

Budi pekerti guru maha penting dalam pendidikan watak murid. Guru
harus menjadi suri tauladan, karena anak-anak suka meniru. Diantara
tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak baik pada anak dan ini
hanya mungkin jika guru itu berakhlak baik pula. Guru yang tidak
berakhlak baik tidak mungkin dipercayakan pekerjaan mendidik. Yang
dimaksud dengan akhlak dalam pendidikan Islam adalah akhlak yang
sesuai dengan ajaran Islam, seperti dicontohkan oleh pendidik utama
Muhammad Saw.13

Dalam membina anak, seorang guru harus mempunyai pedoman dan

standar agar pembinaan yang dilakukan itu dapat membuahkan hasil yang

maksimal. Sehubungan dengan hal ini Zakiyah Daradjat menyatakan: cara

atau sistem pembinaan akhlak adalah dengan mendekatkan ajaran Agama

kedalam kehidupan anak sehari-hari. Dekatkanlah anak kepada Tuhan dengan

menonjolkan sifat Pengasih dan Penyayang-Nya. Setiap anak hendaknya

dapat merasakan bahwa ia termasuk yang disayang Allah.

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influtif yang paling

meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak

didalam moral spritual dan sosial. Hal ini karena pendidik adalah contoh

teladan dalam pandangan anak didik, yang nantinya akan ditiru dalam segala

13 Rachmat Djatnika, Sistim Etika Islam (Akhlak Mulia), Surabaya: Pustaka Islam, 1987,
h. 11
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tindakan, perbuatan, dan tata santunnya, yang disadari ataupun yang tidak

bahkan yang tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik

tersebut baik dalam ucapan atau perbuatan.

M. Jamaluddin dalam bukunya, Psikologi Anak dan Remaja Muslim

mengatakan:

Panutan atau teladan adalah guru terbaik bagi seorang anak yang masih
berada dalam fase kematangan jiwa dan akalnya. Ia gampang sekali
terpengaruh oleh pendidiknya. Oleh karena itu, seorang pendidik
sedapat mungkin harus bisa menjadi seorang panutan yang baik lahir
dan bathin.14

Pernyataan diatas menunjukan bahwa pendidik adalah figur yang

sukses, sukses dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan sukses pula dalam

kehidupan sehari-hari. Dari sisi lain figur sukses itu adalah figur yang sesuai

dengan kode etik dan menjadi contoh teladan, bahkan panutan bagi peserta

didik bahkan seluruh masyarakat luas.

Keteladanan ibaratkan sebuah tongkat bagi orang buta. Ia akan dapat

menuntun kemana kaki akan dilangkahkan. Keteladanan akan lebih mampu

membentuk kepribadian anak didik sejak dini, sebab keteladanan akan lebih

berkesan dalam hati anak didik. Hal ini dapat terjadi karena anak yang baru

dilahirkan memiliki sifat meniru yang begitu besar, sehingga apa yang

disaksikan oleh mata kepalanya akan sangat berpengaruh dalam pembentukan

kepribadian.

Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu itu sudah bisa memberikan contoh yang

14M.Jamaluddin, Psikologi Anak Dan Remaja Muslim, Jakarta: Pusaka Al-kautsar, 2001,
h.227
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baik terhadap siswanya, keteladanan dari guru Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, guru

pendidikan Agama Islam sopan ketika berbicara, jujur, sabar, tidak sombong,

sederhana, disiplin,  dermawan,pemaaf, amanah, dan Agamis.

Keteladanan yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam ini

seharusnya bisa membentuk akhlak yang baik untuk siswanya. Namun

kenyataanya, banyak siswa yang tidak terpengaruh dengan keteladanan yang

guru Pendidikan Agama Islam.

Seharusnya keteladanan yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama

Islam itu bisa mempengaruhi siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri. 1

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu agar menjadi akhlak yang baik.Dengan

demikian, Jika seorang siswa ingin menjadi siswa yang mempunyai Akhlak

yang baik , seharusnya siswa tersebut bisa mencontoh atau meniru kepribadian

dari gurunya, karena guru merupakan figur yang akan dicontohkan oleh

siswanya.

Namun kenyataannya, seorang guru pendidikan Agama Islam yang

mempunyai keteladanan yang baik belum tentu siswanya mempunyai akhlak

yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ditemukan fenomena- fenomena sebagai

berikut:

1. Adanya siswa yang terpergok berjudi

2. Adanya siswa yang tidak mau ikut dalam kegiatan keagamaan, seperti

membaca yasin dan ceramah Agama setiap hari Jum’at

3. Adanya siswa yang bolos / cabut dalam proses pembelajaran.



10

4. Adanya siswa yang merokok di lingkungan sekolah

5. Adanya siswa yang tidak berpakaian rapi kesekolah

6. Adanya siswa yang sopan dalam berbicara

7. Adanya siswa yang tidak jujur

8. Adanya siswa yang membuang sampah sembarangan

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama

Islam terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh adalah Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda)

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Maksud pengaruh dalam penelitian ini adalah keteladanan guru

Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswanya agar mempunyai

akhlak yang baik.

2. Keteladanan ialah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh seseorang

dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud disini adalah

keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu

keteladanan yang baik.15

3. Akhlak ialah perbuatan yang telah mendarah daging, dilakukan atas

kemauan sendiri dengan tulus dan sebenarnya, bukan berpura-pura.

Perbuatan yang telah menjadi kepribadiannya. Akhlak sebagai ilmu

15 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan, Jakarta: Ciputat Pres, 2002,
h. 117
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menentukan perbuatan baik atau buruk berdasarkan al-Qur’an dan al-

Sunnah.16

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas maka dapat

dikemukakan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Bagaimana cara guru untuk memperbaiki akhlak siswa agar menjadi

Akhlak yang baik?

b. Bagaimana respons siswa terhadap keteladanan guru Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan?

c. Apa yang mempengaruhi siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Kepenuhan tidak menjadi Akhlak yang baik?

d. Apa yang dilakukan oleh guru jika siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 itu tidak mengikuti kegiatan keagamaan?

e. Mengapa siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu itu tidak mau mengikuti kegiatan keagamaan?

f. Apa sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah?

g. Mengapa siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu ada yang tidak sopan dalam berbicara dengan

sesama temannya?

h. Mengapa siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan

Kabupaten Rokan Hulu ada yang tidak jujur?

16Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2002, h. 311
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2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah di atas maka untuk lebih terfokusnya

penelitian ini serta mengingat kemampuan penulis maka penulis

membatasi penelitian ini pada Pengaruh keteladanan guru Pendidikan

Agama Islam terhadap Akhlak siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri

1Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah dan batasan masalah

diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah “apakah terdapat

pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru Pendidikan Agama

Islam terhadap Akhlak siswa di  Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pelelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang

signifikan antara keteladanan guru pendidikan Agama Islam terhadap

Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten

Rokan Hulu.

2. Kegunaaan Penelitian:

1. Secara ilmiah ( teoritis )

a. Memperkaya khazanah ilmu pendidikan terutama menyangkut

keteladanan guru pendidikan Agama Islam di lembaga sekolah.

b. Sebagai pengembangan penelitian dalam bidang pendidikan

khususnya yang berhubungan dengan keteladanan guru pendidikan

Agama Islam dan akhlak siswa.

c. Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang

melakukan kajian dalam penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis
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a. sebagai masukan bagi pihak sekolah ( kepala sekolah ) untuk

lebih meningkatkan pembinaan terhadap para guru dan siswa di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu.

b. Untuk guru

Memberikan  informasi dan  masukan bahwa keteladanan guru

memberikan dampak pada akhlaksiswa, terutama guru pendidikan

Agama Islam.


