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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakter guru mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali

terhadapKarakteranak didik,karena guru itu menjadi ikutan dan contoh teladan

murid.Mereka contoh perkataan guru, perbuatan, dan semua gerak-geriknya. Bagi

anak didik yang masih kecil, guru adalah contoh teladan yang sangat penting

dalam pertumbuhannya, guru adalah orang pertama setelah orang tua, yang

mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik. Kalaulah tingkah laku guru

tidak baik, pada umumnya akhlak anak didik akan rusak olehnya, karena anak

mudah terpengaruh oleh orang yang dikaguminya. Sebab itu haruslah guru

berpegang teguh dengan ajaran agama, serta berakhlak mulia dan berbudi luhur,

pengasih, penyayang kepada murid-muridnya. Guru takkan sukses mendidik

murid-muridnya, kecuali kalau ia berakhlak mulia dan berbudi luhur.

Guru Pendidikan Agama Islam sebagai pendidik atau pengajar merupakan

faktor penentu kesuksesan dalam usaha pendidikan. Itulah sebabnya setiap

perbincangan mengenai pembaharuan kurikulum, pengadaan alat-alat belajar

sampai pada kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan selalu bermuara pada

guru. Hal ini menunjukkan betapa signifikan (berarti penting) posisi guru

Pendidikan Agama Islam dalam dunia pendidikan. Karakter guru Pendidikan

Agama Islam sangat mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan, karena guru

Pendidikan Agama Islam sebagai profil pribadi yang ditiru dan diteladani oleh



2

siswa, baik secara sengaja atau tidak. Profesi sebagai guru Pendidikan Agama

Islam tidak sama dengan profesi apapun, karena guru Pendidikan Agama Islam

memerlukan persyaratan Karakter disamping ilmu pengetahuan dan keterampilan

yang diajarkan.

Mengenai pentingnya Karakter guru Pendidikan Agama Islam, Daradjat
menegaskan bahwa: Karakter itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi
pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah akan menjadi
perusak atau penghancur bagi hari depan anak didiknya terutama bagi anak didik
yang masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang menjalani
kegoncangan jiwa (tingkat menengah).1

Dengan kata lain, baik tidaknya citra seorang guru Pendidikan Agama

Islam ditentukan oleh kepribadianya, walaupun kepribadian sebenarnya adalah

suatu masalah yang abstrak, hanya bisa dilihat lewat penampilan, tindakan,

ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan atau keseluruhan

dari individu yang terdiri dari unsur perilaku dan fisik. Oleh karena itu masalah

kepribadian adalah suatu hal yang sangat menentukan tinggi rendahnya

kewibawaan atau citra seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam pandangan

anak didik atau pandangan masyarakat.

Guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik memang dua figur

manusia yang selalu hangat dibicarakan dan tidak akan pernah absen dari agenda

pembicaraan masyarakat. Untuk itu setiap calon guru Pendidikan Agama Islam

sangat diharapkan memahami bagaimana karakter kepribadian dirinya yang

diperlukan sebagai panutan para siswanya. Kepribadian guru Pendidikan Agama

Islam adalah unsur yang menentukan keakraban hubungan guru Pendidikan

Agama Islam dengan anak didik. Kepribadian guru pendidikan agama Islam akan

1 Zakiah Darajat, 2005, Kepribadian Guru, Jakarta:Bulan Bintang, h.11
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tercermin dalam sikap dan perbuatanya dalam membina dan membimbing anak

didik.Mengajar lazimnya didefinisikan sebagaiserangkaian interaksi antara orang

yang berperan selaku guru dengan orang yang berperan sebagai murid, yang

tujuannya untuk mengubah keadaan kognitif dan efektif murid.2

Hendaklah guru agama selalu sadar dan insyaf, bahwa ia imam dan jadi

ikutan bagi murid-muridnya dan jadi teladan bagi mereka dalam akhlak, kelakuan

adat kebiasaan, perkataan perbuatan dan semua gerak-geriknya. Sebab itu

hendaklah perlihatkan di hadapan murid-murid tingkah laku yang baik, adab

sopan santun yang indah.

Guru agama haruslah orang yang kuat keimananya. Banyak amal

shalehya, tinggi akhlaknya, baik tutur bahasanya, suci hatinya serta ramah tamah

terhadap muridnya. Orang yang lemah keimanannya, kurang amalannya, rusak

akhlaknya, takkan dapat melaksanakan pendidikan agama.3

Guru merupakan sosok pribadi yang menjadi idola dan teladan bagi siswa.

Guru sebaiknya menampilkan sosok pribadi muslim, panutan, jujur, berpakaian

bersih rapi, rendah hati, penyayang, disiplin, ramah, penolong, demokratis, dan

berakhlak karimah. Dengan demikian guru agama harus senantiasa hadir di kelas

sebagai guru yang baik.4Sebagaimana terdapat dalam surat al-ahzab/33:21

2 Sanapiah Faisal dan Nur Yasik, Sosiologi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional,tt. h.
160

3 Mahmud Yunus, 1983, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Jakarta:Hidayakarya
Agung,      hh. 15-16

4.Abdul Rachman Shaleh, 2005, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa,
………… Jakarta:Raja Grafindo Persada, h. 283
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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”.

Pada ayat di atas menjelaskan mengeni suri teladan Rasulullah Saw

kepada umatnya. Hal ini juga berkaitan dengan keteladanan seorang guru terhadap

siswanya, yang menunjukkan suatu sikap dan prilaku bagaimana seharusnya

seorang guru itu harus bertindak sebagai contoh yang baik pada siswanya. Oleh

karena itu seorang guru harus menjadi contoh, panutan, teladan yang baik bagi

siswanya. Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa guru harus benar-

benar memiliki  dan menyadari arti penting dari karakter guru Pendidikan Agama

Islam. Banyak guru yang menguasai metodologi pembelajaran dengan baik serta

keilmuan yang luas terhadap materi yang diajarkan, akan tetapi tidak dengan

karakteristik yang mencerminkan sebagai pengajar yang baik yang dapat memberi

contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat khususnya anak didik. Hal ini

terlihat dalam observasi awal penulis lakukan di SMPN 3 Pekanbaru. Dalam

pengamatan awal ditemui gejala-gejala yang nampak pada prilaku dan karakter

guru yang mengajarkan pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun gejala-gejala

tersebut sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa mengaggap guru berkata kasar
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2. Sebagian besar siswa menganggap guru kurang disiplin

3. Sebagian besar siswa menganggap guru tidak berlaku adil kepada siswa

4..Sebagian besar siswa menganggap guru memiliki sifat tidak sabar

5. Sebagian besar siswa menganggap guru tidak mau tahu.

6. Sebagian besar siswa menganggap guru berkata baik

7. Sebagian besar siswa mengangap guru disiplin

8. Sebagian besar siwa menganggap guru berlaku adil kepada siswa

9. Sebagian besar siswa menganggap guru memiliki sifat sabar

10. Sebagian besar siswa menganggap guru sangat perhatian kepada siswa

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di lapangan penulis merasa

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Persepsi Siswa Tentang

Karakter Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama 3

Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari salah penafsiran pada

istilah yang digunakan, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah

yang ada pada judul di atas.

1. Persepsi (perseption) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara

seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau

pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu
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mengemukakan secara luas. Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi,

mengorganisasi, mengartikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi

kepada rangsangan panca indra atau data.5

2. Karakter didefinisikan sebagai paduan daripada segala tabiat manusia yang

bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang

yang satu dengan yang lain6

Adapun yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah persepsi

bagaimana cara pandang siswa terhadap karakter guru, mengenai kebiasaan-

kebiasaan yang baik maupun kebiasan buruk oleh guru Pendidikan Agama Islam

di dalam proses belajar mengajar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam konteks ini tentu saja banyak masalah masalah yang ditemukan

antara lain:

a. Bagaimana persepsi siswa tentang Karakter Guru Pendidikan Agama Islam di

SMPN 3 Pekanbaru?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang Karakter Guru

Pendidikan Agama Islam Di SMPN 3 Pekanbaru?

c. Bagaimana Karakter Guru Pendidikan Agama Islam DI SMPN 3 Pekanbaru?

5 Sobur alex.2003. Psikologi Umum, Bandung. Penerbit Pustaka Setia.h.446
6 Zubaedi. 2011. Desain Pendidikan Karakter, Jakarta: Kencana, h, 9
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d. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Karakter Guru Pendidikan Agama

Islam Di SMAN 3 Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang terdapat dalam kajian ini, maka

penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu tentang  “Persepsi Siswa Tentang

Karakter Guru Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang Karakter

Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti

dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana persepsi siswa tentang karakter guru Pendidikan Agama Islam di

SMP Negeri 3 Pekanbaru?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang karakter guru

Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 3 Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui Persepsi siswa tentangkarakter guru pendidikan agama

….Islam di SMP Negeri 3 Pekanbaru.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi siswa.tentang

…..karakter guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai bahan informasi bagi guru untuk memberikan teladan yang baik

atau menunjukkan karakter guru Pendidikan Agama Islam bagi siswa-

siswi di SMPN 3 Pekanbaru.

b. Menambah dan memperluas wawasan bagi penulis dalam membuat suatu

karya ilmiah.

c. Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan S1 pada

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  UIN SUSKA RIAU.


