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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

Untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, maka

penulis menggunakan teori- teori pendidikan yang ada hubungannya dengan

masalah yang dibahas.

1. Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, bahwa

“Keteladanan” kata dasarnya “Teladan” yaitu: (perbuatan atau barang dan

sebagainya) yang patut ditiru atau dicontoh.Oleh karena itu “Keteladanan”

adalah hal-hal yang patut ditiru dan dicontoh. Dalam bahasa arab

“Keteladanan ” diungkapkan dengan kata uswah dan Qudwah. Kata uswah

terbentuk dari huruf- huruf: hamzah, sin, wawu. Secara Estimologi setiap

kata bahasa arab yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut memiliki

kesamaan arti yaitu “pengorbanan dan perbaikan” .1

Jadi keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh

seseorang dari orang lain dalam bentuk perbuatan ataupun pada ucapan.

Kemudian dipraktekkannya sesuai dengan apa yang dilihatnya. Oleh

karena itu Keteladanan yang harus diterapkan adalah Keteladanan yang

baik.

Guru merupakan pendidik yang profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.2

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, ( Jakarta:
Balai Pustaka), 1995, h. 1025

2Supriyadi, Strategi Belajar Mengajar, Yogyakarta: Cakrawala Ilmu, 2012, h. 11
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Maksudnya seorang pendidik itu akan menjadi sosok yang

profesional apabila dia menjalankan tugasnya secara baik. Maka guru

harus menyadari bahwa dia adalah manusia yang sempurna dihadapan

siswanya, karena semua perbuatan dan perkataannya ketika berada dikelas

dan luar kelas menjadi cerminan bagi anak didiknya.

Guru Pendidikan Agama Islam tugas utamanya lebih kepada

mendidik, maka peran sebagai pembimbing sangat diperlukan. Terlebih

lagi setiap individu anak memiliki latar belakang sosial, kultural dan

pengalaman keagamaan yang berbeda. Semuanya memerlukan bimbingan

dan perhatian tersendiri (asas individual).

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 Agama harus senantiasa hadir di kelas sebagai guru baik.3

Sosok kepribadian guru yang ideal menurut Islam telah

ditampakkan pada keguruan Rasulullah Saw, yang bersumber dari alqur’an

surat al-ahzab ayat 21 menegaskan: sesungguhnya telah ada pada diri

Rasulullah Saw itu  suri teladan yang baik bagimu. Sebagai guru

Pendidikan Agama Islam, sudah sewajarnya apabila keguruan Rasulullah

Saw diimplementasikan dalam praktek pembelajaran. 4

3Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, Jakarta,PT
Raja Grafindo Persada, 2006, h. 282-203

4Tohirin, Psikologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005,
h.157
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Ayatalqur-an tentang teladan Q.S Al-Ahzab21:








Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah.”

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan

semua orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan

yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk

ditentang, apalagi ditolak.5

Oleh sebab itu, seorang guru itu harus menjadi acuan atau contoh

teladan yang baik bagi peserta didiknya. Karena setiap gerak gerik dari

seorang guru itu menjadi pusat perhatian bagi semua para peserta

didiknya.

Salah satu bentuk pendidikan yang efektif dan efisien adalah

dengan cara keteladanan. Keteladanan akan sangat memberikan pengaruh

yang sangat besar dari pada omelan atau nasehat. Jika prilaku orang tua

atau guru berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya

maka kegiatan belajar mengajar akan mengalami kegagalan.6 Oleh karena

5E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan
Menyenangkan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, h. 45-46

6Jaudah Muhammad Awwad, Mendidik Anak Secara Islam, Jakarta: Gema Insani Press,
1995, h.13
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itu pendidik harus terlebih dahulu mempunyai budi pekerti yang baik agar

diteladani oleh anak  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.7

Maka dari itu, agar seorang guru menjadi guru teladan yang baik

bagi peserta didiknya, maka guru itu harus menjalankan perannya dalam

proses pembelajaran itu dengan sebaik- baiknya. Adapun peran guru

diantara lain sebagai berikut:

a. Guru sebagai pembimbing

Guru sebagai pembimbing artinya membantu mengarahkan

proses pembelajaran yang berupa perkembangan perjalanan fisik dan

mental spritual peserta didik.8 Semua itu dilakukan berdasarkan kerja

sama yang baik dengan peserta didik, tetapi guru memberikan

pengaruh utama dalam setiap aspek perjalanan agar anak didik tidak

salah jalan. Artinya guru harus berprilaku yang baik dahulu agar anak

didik mengikutinya.

b. Guru sebagai penasehat

7Ramayulis, Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan Dan
Pemikiran Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia, 2009, h. 213

8Zainal Asril, Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan,
Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, h. 11
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Disini guru adalah sebagai penasehat bagi peserta didiknya,

baik bagi mereka yang bermasalah ataupun bagi mereka yang tidak

mempunyai masalah. Karena guru disini berfungsi sebagai penasehat

yang baik dalam mengarahkan tingkah laku anak didik dalam

kehidupan sehari-hari.

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang

penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka

tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa

hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang.9

Oleh sebab itu, setiap anak didik melakukan hal-hal yang tidak

baik, gurunya harus menegur dan menasehati serta mengarahkan

bahwa yang mereka lakukan itu adalah sifat yang tidak baik.

c. Guru sebagai model atau teladan

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didiknya.

Dengan adanya teladan yang baik itu, maka akan menumbuhkan hasrat

bagi peserta didik untuk meniru atau mengikutinya. Karena apapun

tingkah laku yang dilakukan oleh gurunya baik dikelas maupun diluar

kelas, itu semua menjadi pusat perhatian bagi anak didiknya. Prilaku

yang berulang- ulang oleh gurunya, akan terpatri dalam dirinya dan

akan tergambar lewat prilaku anak didik.

Tugas seorang guru tidaklah mudah dijalankan, penyair Sjauki

telah mengakui pula nilai seorang guru dengan kata- katanya atau

9E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, h. 150
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penghargaannya kepada guru sebagai berikut: “Berdiridan Hormatilah

guru dan berilah ia pengahargaan, seorang guru itu hampir saja

merupakan seorang rasul.”10

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang

murid, ia yang  memberi santapan dijiwa dengan ilmu, pendidikan

akhlak yang membenarkannya, maka menghormati guru berarti

penghormatan terhadap anak- anak kita, dengan guru itulah mereka

hidup dan berkembang, sekiranya setiap guru itu menunaikan tugasnya

dengan sebaiknya.

Sesuai dengan ini juga, Mahmud Junus menghendaki sifat-sifat

guru muslim sebagai berikut:

1) Kasih sayang pada murid
2) Senang memberi nasehat
3) Senang memberi peringatan
4) Senang melarang murid melakukan hal-hal yang tidak baik
5) Bijak dalam memilih bahan pelajaran yang sesuai dengan

lingkungan murid
6) Hormat pada pelajaran lain yang bukan pegangannya
7) Bijak dalam memilih pelajaran yang sesuai dengan taraf

kecerdasan murid
8) Mementingkan berfikir dan berijtihad
9) Jujur dalam keilmuan
10) Adil.11

Kemudian fungsi utama guru adalah sebagai teladan bagi anak

didiknya. Artinya, bahwa seorang guru harus menjadi contoh dan

teladan, membangkitkan motivasi belajar serta mendorong siswa dari

10M. Atujda Al-Abrasjy, Dasar- Dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang,
1970, h. 139

11Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2010, h. 48
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belakang. Kemampuan pribadi guru sebagai contoh teladan untuk

pembinaan akhlak yang baik mencakup:

1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya

sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta

unsur-unsurnya.

2) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang

seyogyanya dianut oleh seorang guru.

3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan

teladan bagi para siswanya.12

Sebagai guru pendidikan Agama Islam, sudah sewajarnya

apabila keguruan Rasulullah SAW diimplementasikan dalam praktek

pembelajaran.

Profil guru adalah sebuah tujuan sekaligus alat untuk mencapai

tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan secara Nasional,

Institusional, kurikuler maupun proses pembelajaranya. Profil guru

yang diinginkan sesuai dengan sistem pendidikan tenaga kependidikan

abad 21 adalah seorang guru harus memiliki kualitas berikut ini.

Memiliki kepribadian dengan ciri-ciri:

1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2) Berakhlak yang tinggi
3) Memiliki rasa kebangsaan yang tinggi
4) Jujur dalam berkata dan bertindak
5) Sabar dan arif dalam menjalankan profesi
6) Disiplin dan kerja keras
7) Cinta terhadap profesi

12Bukhari Alma, Guru Profesional (Menguasai Metode dan Terampil Mengajar),
Bandung: Alfabeta,2010, h. 136-137
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8) Memiliki pandangan yang positif terhadap anak didik
9) Inifatif, kreatif, dan memiliki curiosity yang tinggi
10) Gemar membaca dan selalu ingin maju
11) Demokratis
12) Bekerjasama secara profesional dengan peserta didik,

sejawat, dan masyarakat
13) Terbuka terhadap saran dan kritik
14) Cinta damai
15) Memiliki wawasan internasional.13

Dari sini masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam hal

baik-buruknya anak, Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia,

berani dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan

agama, maka sianak akan tumbuh dalam kejujuran, tebentuk dengan

akhlak mulia, keberanian dan dalam sikap yang menjauhkan diri dari

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Dan jika pendidik

bohong, khianat, durhaka, kikir, penakut dan hina, maka sianak akan

tumbuh dan berkembang dalam kebohongan, khianat, durhaka, kikir,

penakut dan hina.14

2. AkhlakSiswa

a. Pengertian Akhlak

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu

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

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

yang berarti al-sajiyah (perangai), ath-thabi’ah (kelakuan tabi’at watak

dasar), al-‘adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru’af peradaban yang

baik), dan al-din (agama).15

13Muhyi Batubara, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Ciputat Pers, 2004, h, 57-58
14Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah Aulad Fil Islam, Semarang: Asy-Syifa, 1981, h. 2
15Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Jakarta, PT Raja Grapindo Persada, 2002, cet IV,  h. 1
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Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti tabiat, budi

pekerti, sedangkan secara terminologi, Ibnu Miskawaih mengatakan

akhlak adalah suatu keadaan seseorang yang mendorong untuk

melakukan perhatian tanpa selalu mempertimbangkannya dengan akal

pikiran.

Ditinjau dari segi terminologi menurut pendapat Al-Ghazali

dalam bukunya Ihya Ulumuddin, menyatakan bahwa “khuluk”

perangai adalah suatu sifat yang tepat pada jiwa yang dari padanya

timbul dengan perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak

membutuhkan pikiran.16 Sedangkan Muhammad Daud Ali dan

Habibah Daud akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai,

sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Perkataan itu mempunyai

hubungan dengan sikap, perangai, tingkah laku atau budi pekerti

manusia terhadap khalik (pencipta) dan makhluk (yang dicipta), karena

itu dalam garis-garis besarnya akhlak itu berkenaan dengan sikap dan

perbuatan manusia terhadap khalik dan terhadap sesama makhluk.17

Akhlak adalah perbuatan yang telah mendarah daging,

dilakukan atas kemauan sendiri dengan tulus dan sebenarnya, bukan

berpura-pura. Perbuatan yang telah menjadi kepribadiannya. Akhlak

sebagai ilmu menentukan perbuatan baik atau buruk berdasarkan al-

Qur’an dan al-Sunnah.18

16 Jadnika R, Sistem Etika, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996, h. 26
17MuhammadDaud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 34
18Abuddin Nata, Akhlak tasawuf, Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, 2002, h. 311
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan

akhlak adalah suatu proses pembinaan, perbaikan akhlak siswa kearah

yang lebih baik, agar akhlak yang baik itu bisa mendarah daging yang

tidak akan hilang dari dalam diri siswa.

b. Macam-Macam Akhlak

Secara garis besar akhlak dapat dibedakan atas dua macam

yaitu akhlak baik dan akhlak buruk.

1) Akhlak baik

Akhlak baik (akhlakul mahmudah) adalah tingkah laku

terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang

kepada allah, akhlakul karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat

yang terpuji.19 Dalam Yatimin yang bukunya dengan judul “studi

akhlak dalam perspektif Al-Qur’an” akhlak dibagi kedalam

beberapa bentuk sebagai berikut:

a) Bersifat sabar
b) Bersifat benar(istiqamah)
c) Memelihara amanah
d) Bersifat adil
e) Bersifat kasih sayang
f) Bersifat hemat
g) Bersifat berani
h) Bersifat kuat(al- quwwah)
i) Bersifat malu (al- haya)
j) Memelihara kesucian diri (al ifafah)
k) Menepati janji

2) Akhlak tidak baik

19Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Amzah, 2007, h.
38
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Akhlak tidak baik (akhlakul mudzmumah) adalah perangai

yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap dan tidak

baik.20 Akhlak tidak baik akan menghasilkan pekerjaan buruk dan

tingkah laku yang tidak baik, akhlak yang tidak baik dapat dilihat

dari tingkah laku perbuatan yang tidak elok, tidak sopan dan gerak

gerik yang tidak menyenangkan.

Dalam kehidupan sehari-hari perbuatan akhlak tidak baik

dapat dilihat dari sifat-sifat yang tergambar dari prilaku yang

dilakukan oleh manusia, seperti perbuatan yang tidak sopan,

kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan, perbuatan yang

bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat dan bahkan

sifat-sifat buruk secara umum (dengki, sifat iri hati, sifat

angkuh/sombong, sifat riya, dan lain-lain)

Pembinaan akhlak akan kurang berhasil dan tidak akan

tercapai dengan hasil yang baik jika tidak didukung dengan

pelaksanaan sendiri oleh guru akhlak-akhlak baik tersebut. Karena

siswa tidak hanya menuntut teori-teori saja tapi juga bukti nyata

dari guru itu sendiri. Akhlak siswa dapat dikatakan baik bila dilihat

dari indikator-indikator sebagai berikut:

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

b. Suka bekerja keras dan disiplin

c. Peduli dan mau membantu orang lain

20Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jakarta: Amzah, 2007, h.
55.
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d. Terpercaya, jujur, pemaaf dan berani.21

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akhlak siswa:

a. Keluarga
Pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab

orang tua, maka tanggung jawab itu pada dasarnya tidak
dilimpahkaan kepada orang lain, sebab guru dalam memikul
tanggung jawab pendidikan hanyalah merupakan keikutsertaan.
Dari segi waktu siswa juga lebih banyak menghabiskan waktu
bersama orang tua dan keluarganya. Oleh karena itu sebaik
apapun keteladanan dari guru di sekolah, tapi kalau
dikeluarganya tidak ada keteladanan yang baik itu, maka
akhlak atau perilaku anak juga tidak akan banyak mengalami
perubahan.

Misalnya dalam keluarga siswa dibiasakan untuk
berbicara dengan sopan. Dan juga dalam berpakaian orang tua
selalu menyuruh anaknya senantiasa berpenampilan yang sopan
dan rapi serta tidak bertentangan dengan syari’at agama.

b. Lingkungan masyarakat
Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan.

Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi
pengaruh terhadap pendidikan anak. Sebab tanggung jawab
pendidikan pada hakikatnya, merupakan tanggung jawab moral
dari setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan maupun
kelompok sosial.

Masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap
pembinaan akhlak siswa. Sebaik apapun orang tua ataupun
guru di sekolah mengajarkan akhlak yang baik itu, jika
dilingkungan masyarakatnya ternyata banyak yang akhlaknya
tidak baik, maka anak akan ikut terpengaruh juga. Misalnya, di
sekolah siswa diajarkan dan dicontohkan berbicara dengan
sopan dan lemah lembut, namun di lingkunganya banyak yang
berbicara dengan kasar atau tidak sopan. Ini akan membuat
pengaruh yang negatif juga bagi anak.

c. Pergaulan sehari-hari dengan teman
Teman adalah orang yang paling sering bergaul dengan

anak didik. Dan juga termasuk orang yang paling kuat
pengaruhnya terhadap akhlak anak didik. Jika anak didik salah
bergaul saja dengan temannya(dengan yang kurang berakhlak)
saja, maka itu akan sangat berpengaruh juga terhadap
akhlaknya. Sedikit banyaknya ia pasti akan terpengaruh dengan
akhlak yang kurang baik itu.

21Arief Rachman Dadang Hawari, Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja,
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h, 51
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Anak akan sangat mudah terpengaruh oleh teman-
temannya. Karena anak sangat menginginkan agar dia disukai
dan disenangi oleh temannya. Oleh karena itu, sianak akan
berusaha menjadi seperti apa yang sukai dan diinginkan oleh
temannya. Misalnya anak dibiasakan dan dicontohkan oleh
orang tuanya dan gurunya untuk selalu berpakaian dengan
sopan dan rapi, namun karena teman-temannya banyak yang
berpakaian yang tidak sopan(ketat, pendek, agak terbuka, dan
lain-lain) maka anak akan berusaha meniru seperti yang teman-
temannya pakai.

d. Guru
Guru adalah tokoh yang sangat berperan dalam

pembinaan akhlak siswanya. Guru harus kompak dalam
melakukan pembinaan akhlak terhadap anak didiknya. Karena
mustahil akhlak anak akan menjadi baik jika, sebagian guru
berusaha mencontohkan akhlak yang baik, namun sebagian
guru yang lain tidak memberikan contoh yang baik terhadap
anak didiknya. Jadi kerjasama guru dalam hal ini sangat
diperlukan sekali.

Guru adalah panutan bagi anak didiknya, dan anak didik
cenderung meniru apa yang ada pada gurunya. Misalnya cara
guru berbicara, berpakian, bersikap, bertingkah laku dan
sebagainya.

Oleh karena itu, hendaklah guru menjadi contoh yang
baik bagi anak didiknya, dan hendaknya bisa memberikan
akhlak yang baik kepada anak didiknya.

Diantara kecenderungan manusia sejak ia dilahirkan
adalah meniru yang ada dilingkungannya yang terdekat dan
selalu mempengaruhinya. Kecenderungan manusia untuk
meniru belajar lewat peniruan, menyebabkan keteladanan
sangat penting artinya dalam proses belajar mengajar
Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia,
khususnya bagi umat islam. 22

Keteladanan dalam Pendidikan Agama Islam adalah metode

infuitif yang meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dan

membentuk moral spritual dan sosial anak. Hal ini adalah karena

Pendidikan merupakan contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan

ditirunya dalam tindak tanduk atau perbuatan, serta tata santunnya,

disadari atau tidak disadari bahkan terpatri dalam jiwa dan perasaannya

22Lihat Al-Qur’an surat al-ahzab ayat 125
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gambaran seorang pendidik, dan tercermin dalam ucapan dan perbuatan

materil dan spritual atau diketahuinya. 23

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pendidikan Agama Islam

yang jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani dan menjauhkan diri

dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Agama, akan

dapat diteladani oleh anak didik, sehingga anak didik juga akan tumbuh

dan berkembang menjadi seorang yang jujur, berakhlak mulia, berani

dalam sikap, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan

dengan ajaran Agama Islam. Dan sebaliknya jika Pendidik Agama Islam

Pembohong, berkhianat, durhaka, kikir, penakut, dan hina, bagaimanapun

suci dan beningnya fitrah anak bagaimanapun besar usaha dan sarana yang

dipersiapkan untuk pendidikan anak, anak didik tidak akan mampu

mengetahui prinsip-prinsip kebaikan dan kepribadian utama, selama ia

tidak melihatsang guru sebagai teladan, nilai-nilai yang tinggi.24

B. Penelitian Yang Relavan

1. Zulpadli, mahasiswa fakultas Tarbiyah IAIN Susqa pada tahun 2000

meneliti dengan judul study Deskriptif  Keteladanan Guru-guru SLTPN 2

Kampar Kiri Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar. Disini Zulpadli mengkaji

secara luas tentang keteladanan Guru-guru SLTPN2 Kampar Kiri Kec.

Kampar Kiri Kab. Kampar. Zulpadli mengkaji tentang Keteladanan guru-

guru dalam semua aspek, baik itu dari segi akhlak, disiplin, dan ibadah.

23Abd. Allah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad Fi al Islam, Kairo: Dar al-Salam Li al-
Thibaa wa al-Tauzi, 1981, h. 125

24Alfiah, Hadits Tarbawi(Pendidikan Islam Tinjauan Hadits Nabi), Pekanbaru Riau: Al-
Mujtahadah Press, 2010, h. 187
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2. Firdaus, mahasiswa fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada

tahun 2004 meneliti tentang pembinaan akhlak siswa di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Padang Mutung Kecamataan Kampar. Firdaus

mengakaji tentang bagaimana akhlak siswa di sekolah tersebut secara luas

dan juga penelitian ini terfokus pada akhlak siswanya saja.

Namun, kedua riset diatas dapat dijadikan suatu landasan berfikir bagi

penulis dalam menyelesaikan riset yang berjudul PengaruhKeteladanan Guru

Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu 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. Oleh karena itu penulis ingin menjelaskan

indikator- indikator sebagai berikut:

1. Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam (variabel X)

a. Guru Pendidikan Agama Islam sayang terhadap siswa.

b. Guru Pendidikan Agama Islam senang memberikan nasehat kepada

siswa.

c. Guru Pendidikan Agama Islam senang memberikan peringatan kepada

siswa.

d. Guru Pendidikan Agama Islam senang melarang murid melakukan hal-

hal yang tidak baik.
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e. Guru Pendidikan Agama Islam bijak dalam memilih bahan pelajaran

yang sesuai dengan lingkungan murid.

f. Guru Pendidikan Agama Islamhormat pada pelajaran yang bukan

pegangannya.

g. Guru Pendidikan Agama Islam bijak dalam memilih pelajaran yang

sesuai dengan taraf kecerdasan murid.

h. Guru Pendidikan Agama Islam mementingkan berfikir dan berijtihad.

i. Guru Pendidikan Agama Islam jujur dalam keilmuannya.

j. Guru Pendidikan Agama Islam adil terhadap semua siswa.

2. Akhlak siswa(variabel Y) diukur melalui indikator sebagai berikut:

a. Siswa menghargai teman yang berbicara

b. Siswa mengucap salam atau menegur ketika bertemudengan teman

c. Siswa mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas.

d. Siswa menghindari mengejek teman/ orang lain.

e. Menghargai pendapat teman ketika belajar

f. Siswa menghindari keributan saat belajar di dalam kelas

g. Siswa berpakaian rapi

h. Siswa membantu teman yang kena musibah

i. Siswa menjaga kebersihan lingkungan sekolah

j. Siswa jujur dalam berbicara

k. Siswa memaafkan teman yang bersalah

l. Siswa berani dalam berargumen

m. Siswa datang tepat waktu

n. Siswa tidak keluar masuk saat proses pembelajaran berlangsung

o. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

p. Siswa rajin dalam kegiatan gotong rayong
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

a. Prilaku guru Pendidikan Agama Islam berpengaruh terhadap

akhlak

b. Akhlak siswa beragama

2. HipotesisH : Terdapat pengaruh signifikan keteladanan guru Pendidikan Agama

Islam terhadap Akhlak Siswa di sekolah Menengah atas Negeri 1

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.H : Tidak terdapat pengaruh signifikan keteladanan guru Pendidikan

Agama Islam terhadap Akhlak Siswa di sekolah Menengah Atas Negeri

1 Kepenuhan  Kabupaten Rokan Hulu.


