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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN  TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

           Dalam bab ini dibahas mengenai kajian teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam menganalisis data dan telaah penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus 

penelitian. 

A. Keteladanan Guru 

1. Pengertian Keteladanan 

           Secara terminologi kata “keteladanan” berasal dari kata “teladan” yang 

artinya perbuatan atau barang dan sebagainya yang patut ditiru atau dicontoh. 

Keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, 

sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak 

lain. 

            Sedangkan guru atau pendidik merupakan sosok arsitek yang dapat 

membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru berperan dalam membentuk 

dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi 

agama, nusa, dan bangsa. Guru juga bertugas mempersiapkan manusia susila 

yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya sendiri serta 

membangun bangsa dan negara.
23

 

                                                             
23 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 7. 
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           Keteladanan guru adalah contoh yang baik dari guru baik yang 

berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental, maupun yang terkait 

dengan akhlak dan moral yang patut dijadikan contoh bagi peserta didik. Hal 

ini penting dimiliki tenaga pendidik untuk dijadikan dasar dalam membangun 

kembali etika, moral, dan akhlak yang sudah sampai pada tataran yang 

menyedihkan. 

             Keteladanan yang baik merupakan kiat yang mujarab dalam 

mengembangakan perilaku moral  anak, janganlah suka berbohong pada anak 

jika kita menginginkan mereka menjadi anak yang jujur, dan juga tepatilah 

janji ketika kita menjanjikan sesuatu pada anak jika kita menginginkan 

mereka menjadi anak yang dapat dipercaya.
24

 

           Keteladanan juga merupakan salah satu metode pendidikan yang besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan proses belajar mengajar, yang dimaksud 

metode keteladanan di sini yaitu suatu metode pendidikan dengan cara 

memberikan contoh yang baik kepada para peserta didik, baik dalam ucapan 

maupun perbuatan. Manusia telah diberi kemampuan untuk meneladani para 

rasul Allah dalam menjalankan kehidupannya. Di antara rasul Allah yang 

harus kita contoh adalah nabi Muhammad Saw. Karena beliau telah 

                                                             
24 Abdul Mustaqim, Menjadi Orang Tua Bijak Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah 

pada Anak (Bandung:  Mizan Pustaka, 2005 ), 108. 
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menunjukkan bahwa pada dirinya terdapat suatu keteladanan yang 

mencerminkan kandungan al-Quran secara utuh.
25

  

           Metode keteladanan juga digunakan untuk mewujudkan tujuan 

pengajaran dengan memberikan pengajaran yang baik kepada peserta didik 

agar dapat berkembang fisik, mental dan kepribadiannya secara benar. 

Keteladanan dalam pengajaran, menjadi keniscayaan, karena hakikat 

pengajaran adalah membentuk kepribadian yang utuh.  

           Kelebihan metode keteladanan yaitu peserta didik lebih  mudah 

menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah, guru lebih mudah mengevaluasi 

hasil belajarnya, tujuan pendidikan lebih terarah dan tercapai dengan baik, 

tercipta hubungan baik antara peserta didik dan guru, serta mendorong guru 

untuk selalu berbuat baik karena dicontoh oleh peserta didiknya. Sedangkan 

kelemahannya adalah adanya guru yang tidak mempunyai kode etik 

keguruan. Guru tidak mencerminkan sikap mentalitas dan moralitasnya 

dihadapan peserta didik, sehingga anak didik cenderung bersikap apatis, tidak 

menunjukkan motivasi belajar dan cenderung berlawanan dengan tata tertib 

sekolah.
26

 

2. Landasan Psikologis Keteladanan 

            Pada dasarnya, kebutuhan manusia akan figur teladan bersumber dari 

kecenderungan meniru yang sudah menjadi karakter manusia. Peniruan 

                                                             
25 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),  224. 
26

 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: Rasail Media Group, 2007), 60-61. 
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bersumber dari kondisi mental seseorang yang senantiasa merasa bahwa 

dirinya berada dalam perasaan yang sama dengan kelompok lain (empati) 

sehingga dalam peniruan ini, anak-anak cenderung meniru orang dewasa, 

kaum yang lemah cenderung meniru kaum yang kuat, serta bawahan 

cenderung meniru atasannya. Naluri ketundukan pun bisa dikategorikan 

sebagai pendorong untuk meniru, terutama anggota suatu kelompok pada 

pemimpin kelompok tersebut. Dan dalam perkembangannya naluri untuk 

meniru itu mulai terarahkan dan mencapai puncaknya ketika konsep 

pendidikan Islam mulai ditegakkan sehingga naluri meniru disempurnakan 

oleh adanya kesadaran, ketinggian, dan tujuan yang mulia.
27

 

             Keteladanan memiliki dimensi psikologis yang sangat penting dalam 

kegiatan mengajar. Citra seorang guru yang baik dalam bertutur akan 

berpengaruh besar dalam proses transformasi ajaran kepada peserta didik. 

Bahasa perbuatan adalah bahasa yang paling keras dibanding bahasa  lisan.
28

  

           Fitrah meneladani merupakan fitrah yang terdapat pada diri manusia, 

fitrah tersebut berupa hasrat yang mendorong anak-anak untuk meniru 

perilaku orang lain yang ia lihat tatkala anak-anak sedang mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya atau pada saat belum mampu 

berpikir kritis. Ada beberapa unsur yang menyebabkan anak-anak pada saat 

tertentu suka meniru (meneladani) orang lain, yaitu: 

                                                             
27 Abdurrahman, Pendidikan Islam, 263. 
28

 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 305. 
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a. Pada setiap diri anak ada suatu dorongan dalam dirinya berupa keinginan 

halus yang tidak dirasakannya untuk meniru (meneladani)  orang yang 

dikaguminya baik dalam berbicara, bergerak, cara bergaul, cara menulis 

dan sebagian besar tingkah laku yang kesemuanya itu tanpa disengaja. 

Peniruan yang tidak sengaja ini tidak hanya terarah pada perilaku yang 

positif saja, tetapi kadang menjalar kepada tingkah laku yang negatif. 

Seseorang yang terpengaruh, secara tidak sadar akan menyerap 

kepribadian orang yang mempengaruhinya.
29

 

b. Pada usia tertentu anak mempunyai kesiapan untuk meniru perilaku orang 

yang dijadikan idola. Potensi ini ada pada setiap orang sesuai dengan 

perkembangan kejiwaan anak. Oleh karena itu dalam Islam anak-anak 

belum diperintahkan melakukan sholat sebelum usia tujuh tahun, namun 

tidak dilarang sebelum umur itu anak dilatih untuk meniru dan mengikuti 

gerakan-gerakan sholat. Karena dengan demikian anak akan dapat 

mencontoh, sehingga terbiasa melakukannya sebelum datang kewajiban 

bagi dirinya. 

c. Dalam peniruan dalam diri anak ada suatu tujuan yang bersifat naluriyah. 

Setiap peniruan mempunyai tujuan yang kadang-kadang diketahui oleh 

pihak anak dan kadang pula tidak diketahuinya. Yang jelas setiap 

                                                             
29 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Quran (Bandung: Alfabeta, 2009), 

153-154. 
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peniruan mempunyai harapan akan memperoleh perbuatan seperti orang 

yang dikaguminya.
30

  

3. Prinsip Dasar Keteladanan 

           Manusia telah diberi kemampuan untuk meneladani para rasul Allah 

dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu rasul Allah yang harus kita 

contoh adalah nabi Muhammad Saw. Karena dia telah menunjukkan bahwa 

pada dirinya terdapat suatu keteladanan yang mencerminkan kandungan isi 

al-Quran secara utuh. Juga dalam rangkaian perilakunya terkandung nilai-

nilai pedagogis yang sangat berharga untuk kita praktikkan pada dunia 

pendidikan, khususnya di sekolah formal. Dalam hal ini Allah berfirman 

dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 21
31

 : 

      
    
    
   
  

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah 

dan hari akhir, dan dia banyak mengingat Allah (Q.S al-Ahzab: 21)   

             Dalam diri nabi Muhammad, Allah menyusun suatu bentuk 

metodologi pendidikan Islam yang sempurna, suatu bentuk yang hidup dan 

abadi selama sejarah masih berlangsung. Rasulullah Muhammad Saw. adalah 

seorang politikus yang menyatukan bangsa Arab dari perpecahan, beliau 

                                                             
30

 Ibid, 156. 
31

 al–Qur’an, 33:21.  
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seorang panglima perang yang menggariskan strategi, memimpin pasukan 

dan bertempur seperti jendral, beliau seorang ayah, suami, pemimpin rumah 

tangga, beliau seorang pemimpin yang sangat bijaksana, beliau adalah 

seorang pendidik, seorang da’i, pejuang dan seorang yang memberi petunjuk 

kepada manusia dengan tingkah lakunya sendiri sebelum dengan kata-kata 

yang baik. Rasulullah Saw. merupakan teladan universal bagi seluruh umat 

manusia. Beliau diutus untuk seluruh makhluk dan seluruh manusia. 

Perilakunya merupakan teladan abadi, yang tidak akan pernah habis, rusak 

atau ditelan zaman. Allah menjadikan beliau teladan abadi bagi umat manusia 

yang mengambil cahayanya dan mencari petunjuknya.
32

 

4. Bentuk-bentuk Keteladanan 

Ada dua bentuk metode keteladanan, yaitu : 

a. Keteladanan disengaja 

           Peneladanan kadang kala diupayakan dengan cara disengaja, yaitu 

pendidik dengan sengaja memberikan contoh kepada peserta didiknya 

supaya ditiru, umpamanya  adalah pendidik memberikan  contoh untuk 

membaca yang baik agar para murid menirunya, imam membaikkan 

sholatnya dalam mengajarkan sholat yang sempurna kepada makmumnya, 

atau seorang komandan maju ke depan barisan dalam jihad untuk 

                                                             
32

  Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan , 150-152. 
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menanamkan keberanian, pengorbanan dan kegigihan dalam jiwa 

pasukannya.
33

 

b. Keteladanan yang tidak disengaja 

           Dalam hal ini pendidik tampil sebagai figur yang dapat 

memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Bentuk pendidikan semacam ini keberhasilannya sangat bergantung pada 

kualitas kesungguhan realitas karakteristik pendidikan yang diteladani, 

seperti kualitas keilmuannya, kepemimpinannya, serta keikhlasannya. 

Dalam kondisi pendidikan yang seperti ini pengaruh teladan berjalan 

secara langsung tanpa disengaja. Oleh karena itu guru diharapkan 

memelihara tingkah lakunya, disertai kesadaran bahwa ia bertanggung 

jawab di hadapan Allah Swt. dalam segala hal yang diikuti oleh orang 

lain. Semakin tinggi kualitas pendidik maka akan semakin tinggi pula 

keberhasilan pendidikannya.
34

  

B. Perilaku 

1. Pengertian Perilaku 

           Perilaku adalah ungkapan yang mewakili segala sifat yang sudah 

tertanam kuat di dalam jiwa yang dengan sendirinya melahirkan amal 

perbuatan, tanpa harus dipaksakan. Misalnya, kebaikan hati akan 

menggerakkan hati untuk memberi tanpa harus lebih dulu dipaksa untuk 

                                                             
33

 Bukhori Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Sinar grafika Offest, 2010), 190. 
34 Ibid, 191. 
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memberi, kesabaran hati akan melahirkan sikap yang tanpa menyerah 

menghadapi orang bodoh dan memaafkan ulah keji orang lain dan bijaksana 

akan selalu mengharuskan seseorang untuk menimbang apa saja dengan 

pertimbangan kemaslahatan
35

 

           Banyak tokoh mendefinisikan perilaku sebagai kebiasaan dalam 

keinginan hati, perilaku meliputi unsur-unsur baik dan buruk, misalnya pelit, 

penakut, berlaku bodoh, dan sifat-sifat negatif lainnya. Pada umumnya 

perilaku seorang individu berkaitan dengan gagasan-gagasan tentang dirinya 

sendiri. Jika seseorang mempersepsikan dirinya sebagai orang yang inferior 

dibandingkan dengan orang lain, walaupun hal itu belum tentu benar, 

biasanya tingkah laku yang ia tampilkan akan berhubungan dengan 

kekurangan yang persepsinya secara subyektif tersebut.
36

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

           Menurut Sukmadinata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku individu, yaitu : 

a. Faktor keturunan 

           Keturunan, pembawaan atau heredity merupakan segala ciri, sifat, 

potensi dan kemampuan yang dimiliki individu karena kelahirannya. Ciri, 

sifat dan kemampuan-kemampuan tersebut dibawa individu dari 

                                                             
35

 Abdul Qadir Ahmad Atha, Adabun-Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah Saw (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2002), 153. 
36

 Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan (Bandung: Refika Aditama, 2009), 139. 
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kelahirannya, dan diterima sebagai keturunan dari orang tuanya. 

Terjadinya manusia tidak dapat dipisahkan dengan masa konsepsi yaitu 

masa pertemuan antar sel dari ayah dengan sel dari ibu, maka tidaklah 

mengherankan ketika anak yang berperilaku meniru seperti sifat dan 

watak orang tuanya.
37

 

b. Faktor lingkungan 

           Perilaku yang diperlihatkan oleh individu bukan sesuatu yang 

dilakukan sendiri tetapi selalu dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Demikian juga dengan sifat-sifat dan kecakapan yang dimiliki individu  

sebagian besar diperoleh melalui hubungannya dengan lingkungan. 

Lingkungan alam dan geografis dimana tempat individu bertempat tinggal 

mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu. Seorang yang lahir 

dan dibesarkan di daerah pegunungan, akan memiliki sifat-sifat dan 

kecakapan untuk hidup di daerah tersebut. Kondisi alam daerah pertanian 

dengan udara yang relatif sejuk, akan membentuk individu-individu yang 

berbadan sehat dan kuat, berperangai lembut, bicara pelan, dan memiliki 

berbagai keterampilan dalam bidang pertanian. Lain halnya dengan orang 

pantai, yang dibesarkan dalam lingkungan air dengan udara yang relatif 

panas dan selalu dibisingkan dengan deru ombak. Mereka umumnya 

berperangai dan bicara keras, keterampilan mereka lebih banyak dalam 
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  Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 
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bidang kelautan. Demikian pula dengan orang-orang yang bertempat 

tinggal di daerah salju atau daerah gurun pasir, mereka akan memiliki 

ketahanan tubuh dan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan 

untuk mengatasi tantangan alam tersebut.
38

  

3. Teori Perilaku 

a. Teori insting 

           Teori ini dikemukakan oleh MeDougall sebagai pelopor dari 

psikologi sosial. Menurut MeDougall, perilaku itu disebabkan insting. 

Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan, dan 

insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Pendapat 

MeDougall ini mendapat tanggapan yang cukup tajam dari F. Allport 

yang berpendapat bahwa perilaku manusia itu disebabkan banyak faktor, 

termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya dengan perilakunya.
39

  

b. Teori dorongan (drive theory) 

           Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu 

mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan 

ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong 

organisme berperilaku. Bila organisme itu mempunyai kebutuhan, dan 

organisme ingin memenuhi kebutuhannya, akan terjadi ketegangan dalam 

diri organisme itu. Bila organime berperilaku dan dapat memenuhi 
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 Ibid, 47. 
39 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 15. 
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kebutuhannya, akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-

dorongan tersebut.
40

  

c. Teori insentif (incentive theory) 

           Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu 

disebabkan adanya insentif. Insentif akan mendorong organisme berbuat 

atau berperilaku. Insentif atau juga disebut sebagai reinforcement ada 

yang positif dan ada yang negatif. Reinforcement yang positif berkaitan 

dengan hadiah, sedangkan reinforcement yang negatif berkaitan dengan 

hukuman. Reinforcement yang positif akan mendorong organisme dalam 

berbuat, sedangkan reinforcement yang negatif akan menghambat 

organisme dalam berperilaku. Ini berarti bahwa perilaku timbul karena 

adanya insentif atau reinforcement.
41

  

d. Teori atribusi  

           Teori ini menjelaskan sebab-sebab perilaku orang. Apakah 

perilaku itu disebabkan diposisi internal seperti, motif, sikap, dan 

sebagainya ataukah oleh keadaan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh 

Fritz Heider dan teori ini menyangkut lapangan psikologi sosial. Pada 

dasarnya, perilaku manusia itu dapat atribusi internal tetapi juga dapat 

atribusi eksternal.
42
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e. Teori kognitif  

           Jika seseorang harus memilih perilaku mana yang harus dilakukan, 

pada umumnya yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang 

akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. 

Dengan kemampuan memilih ini, berarti faktor berpikir berperan dalam 

menentukan pilihannya. Dengan kemampuan berpikir, seseorang akan 

dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan di 

samping melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang dan dapat 

melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam seseorang bertindak.
43

 

4. Pembentukan Perilaku 

           Seperti yang telah dipaparkan bahwa perilaku manusia sebagian 

terbesar ialah berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari. 

Berkaitan dengan hal tersebut, disini akan dijelaskan cara-cara membentuk 

perilaku. 

a. Cara membentuk perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan. 

           Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk 

berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku 

tersebut. Misalnya, anak dibiasakan untuk bangun pagi, mengucapkan 

terima kasih bila diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan diri untuk 

                                                             
43 Ibid, 16. 
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tidak datang terlambat di sekolah dan sebagainya. Cara ini didasarkan atas 

teori belajar kondisioning baik yang dikemukakan oleh Pavlov maupun 

oleh Thorndike dan Skinner. Walaupun antara Pavlov, Tharndike, dan 

Skinner terdapat pendapat yang tidak seratus persen sama, namun para 

ahli tersebut mempunyai dasar pandangan yang tidak jauh berbeda satu 

dengan yang lain.
44

 

b. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight) 

           Di samping pembentukan perilaku dengan kondisioning atau 

kebiasaan, pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau 

insight. Misalnya, datang kuliah jangan sampai terlambat, karena hal 

tersebut dapat mengganggu teman-teman yang lain, kalau naik motor 

harus memakai helm, karena helm tersebut untuk keamanan sendiri. Cara 

ini berdasarkan atas teori belajar kognitif yaitu belajar yang disertai 

adanya pengertian.  

c. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

           Di samping cara-cara pembentukan perilaku seperti tersebut, 

pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan menggunakan model atau 

contoh. Jika orang berbicara bahwa orang tua sebagai contoh anak-

anaknya, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya. Hal tersebut 
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menunjukkan pembentukan perilaku dengan menggunakan model. 

Pemimpin dijadikan model atau contoh oleh yang dipimpinnya. 

           Jika diperhatikan tingkah laku manusia yang ada di sekeliling kita, 

terlihat bahwa tingkah laku setiap manusia adalah sangat beragam. Hal itu 

disebabkan masing-masing orang mempunyai sifat atau karakteristik yang 

khas yang ada pada diri seseorang. Ciri tingkah laku manusia yang 

membedakan dari makhluk yaitu adanya kepekaan sosial, kelangsungan 

tingkah laku, orientasi pada tugas, memiliki aspirasi pada setiap usaha 

yang diperjuangkannya, dan unik pada tiap-tiap individunya. Pada 

kenyataannya tidak ada dua  individu yang persis sama dalam segala hal, 

kecuali berkat rekayasa genetika, sekiranya hal itu benar-benar berhasil 

pada spesies manusia.
45

 

5. Jenis-jenis Perilaku 

           Perilaku pada manusia dapat dibedakan antara perilaku yang refleksif 

dan perilaku yang non-refleksif. Perilaku yang refleksif merupakan perilaku 

yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai 

organisasi tersebut. Reaksi atau perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi 

dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh organisme 

atau individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat 

kesadaran, sebagai pusat pengendali dari perilaku manusia. Dalam perilaku 
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yang refleksif respons langsung timbul begitu menerima stimulus. Dengan 

kata lain, begitu stimulus diterima oleh reseptor, begitu langsung respons 

timbul melalui afektor, tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.
46

 

           Lain halnya dengan perilaku yang non-refleksif. Perilaku ini 

dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, 

stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak sebagai 

pusat syaraf, pusat kesadaran, kemudian terjadi respons melalui afektor. 

Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini disebut proses 

psikologis. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis ini lah yang 

disebut aktivitas psikologis atau perilaku psikologis. 

           Pada perilaku manusia, perilaku psikologis ini lah yang dominan 

merupakan perilaku yang banyak pada diri manusia, disamping adanya 

perilaku yang refleksif. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat 

dikendalikan. Hal tersebut disebabkan perilaku refleksi merupakan perilaku 

yang alami, bukan perilaku yang dibentuk. Hal tersebut akan lain apabila 

dilihat perilaku yang non-reflektif. Perilaku ini merupakan perilaku yang 

dibentuk, dapat dikendalikan, karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, 

sebagai hasil proses belajar. Di samping perilaku manusia dapat dikendalikan 

atau terkendali, yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individu 

yang bersangkutan, perilaku manusia juga merupakan perilaku yang 
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terintegrasi (integrated). Artinya, bahwa keseluruhan keadaan individu atau 

manusia itu terlibat dalam perilaku yang bersangkutan, bukan bagian demi 

bagian.
47

 

6. Perilaku Baik  

           Perilaku baik adalah akhlak yang baik diwujudkan dalam bentuk sikap, 

ucapan, dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama, norma-norma sosial 

dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat. Perilaku baik ini 

bersumber dari kitab suci agama. Oleh karena itu perilaku baik ini biasanya 

bersifat universal, yakni dapat diterima oleh siapapun dan dimanapun. 

Memiliki perilaku yang baik bagi setiap manusia dalam Islam adalah suatu 

hal yang sangat penting. Karena dimanapun manusia berada, apapun 

pekerjaannya, akan disenangi oleh siapapun, artinya perilaku menentukan 

baik buruknya seseorang di hadapan sesama.
48

  

           Dalam pandangan Islam, kata perilaku atau sikap fisik seseorang 

disebut dengan akhlak. Suatu perilaku dapat dikatakan baik apabila perilaku 

tersebut muncul karena didorong oleh iman dan keluar dari jiwa seorang 

mukmin. Dengan kata lain sebuaah perilaku disebut islami apabila memenuhi 

syarat-syart berikut:
49
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a. Kondisi jiwa yang tertanam kuat 

           Ini berkaitan  dengan nilai-nilai atau prinsip yang telah secara 

kukuh tertanam dalam jiwa seseorang. Jika pelakunya orang muslim 

maka nilai-nilai yang tertanam adalah nilai Islam, yang berasaskan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 

b. Melahirkan sifat amal 

           Kadang ada seseorang yang tidak beriman tetapi menunjukkan 

perilaku yang baik, atau ada pula orang yang dikenal sebagai muslim 

tetapi menunjukkan perilaku yang tercela. Harus dikatakan bahwa 

kebaikan memang diakui oleh semua orang dan fitrah yang bersih apapun 

agamanya, sehingga perilaku yang baik bisa ditunjukkan oleh siapapun 

termasuk orang yang tidak beriman. Begitu pula sebaliknya bahwa 

seseorang sangat mungkin lalai dengan kemuslimannya sehingga nilai-

nilai yang seharusnya dianut belum bisa benar-benar tertancap ke dalam 

lubuk sanubarinya. Keimanan memang bisa mengalami fluktuasi, kadang 

lemah kadang pula kuat. Pada saat lemah inilah kemungkinan seorang 

muslim bisa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keimanannya. 

Maka perilaku hanya bisa disebut islami jika lahir dari pribadi-pribadi 

yang muslim, dan suasana jiwa yang penuh keimanan. 
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c. Tanpa butuh pemikiran dan pertimbangan 

           Maksudnya adalah perilaku merupakan aktualisasi dari sikap batin 

seseorang. Jadi seorang muslim tidak harus dituntun atau disuruh untuk 

mengerjakan hal-hal yang islami ketika nilai-nilai Islam telah tertanam 

kuat dalam hati. Perilaku islami menjadi sebuah karakter baginya, dan 

pelakunya tidak peduli apabila perilakunya tidak direspon positif oleh 

orang lain dan sebaliknya tidak merasa ujub ketika perilaku islaminya 

disanjung-sanjung oleh orang lain. 
50

 

           Buah yang dapat dipetik dari perilaku yang baik di dalam hidup ini 

adalah bahwa segala permasalahan yang dihadapi terasa begitu mudah, 

keinginan dengan mudah tercapai, rasa senang muncul dari luar, sering 

mendapat pertolongan, terjauh dari berbagai macam bencana dan 

kesulitan dalam menjalani kehidupan ini, mendapat ketenangan jiwa, 

kesenangan hidup dan kepuasan. Buah itu nantinya juga bisa dinikmati di 

akhirat, dimana kehidupan surga menanti dan kedudukan di dekat rabb 

alam semesta.
51
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C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

            Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah hasil telaah 

peneliti terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 

1. Penelitian Ahmad Niayatullah dengan judul ’’Implementasi Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa dalam Membentuk Pribadi Unggul Peserta 

Didik di SMA Muhammadiyah  1 Ponorogo”. Dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa: 

a. Pelaksanaan strategi pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam 

membentuk pribadi unggul peserta didik di SMA 1 Muhammadiyah 

Ponorogo meliputi: (1). strategi sosialisasi (2). strategi keteladanan (3). 

starategi penegakan kedisiplinan (4). strategi menciptakan suasana 

kondusif  (5). strategi integrasi dan internalisasi. 

b. Bentuk-bentuk kegiatan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa dalam membentuk pribadi unggul peserta didik di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo meliputi: (1). kegiatan intra sekolah (2). 

kegiatan ekstrakurikuler.  

c. Dampak pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam 

membentuk pribadi unggul peserta didik di SMA 1 Muhammadiyah 

Ponorogo meliputi:  (1). dampak secara religius (2). dampak secara 
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personal (3). dampak secara hubungan sesama (4). dampak secara 

akademik. 

2. Penelitian yang dilakukan Zakiyah Fathiyatul Hidayah yang berjudul “Peran 

Guru dalam Mengembangkan Kepribadian Peserta Didik Kelas IV di MI 

Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2011-

2012”. Hasil penelitian ini adalah: 

a. Kepribadian yang dimiliki peserta didik di MI Tarbiyatul Muballighin ada 

yang introvert dan ekstrovert. Mereka yang mempunyai sifat ekstrovert 

sikapnya lebih aktif dalam pembelajaran. Sedangkan yang mempunyai 

kepribadian introvert mereka lebih tertutup pada temannya dan lebih 

cenderung pendiam. 

b. Bentuk-bentuk perkembangan kepribadian peserta didik yang ditunjukkan 

adalah kemampuan mereka berbicara di depan umum dalam kegiatan 

mukhadhoroh ataupun qiroah, serta juga banyaknya peserta didik yang 

lebih aktif  dalam proses pembelajaran dan mendapatkan prestasi belajar. 

c. Peran guru dalam pengembangan kepribadian peserta didik di kelas IV di 

MI Tarbiyatul Muballighin sebagai pengelola kelas agar peserta didik 

betah tinggal di kelas, motivator yang menjadi penyemangat peserta 

didik, pembimbing agar peserta didik menjadi manusia yang memiliki 

tingkah laku yang baik dan juga sebagai fasilitator untuk peserta didik 
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dalam mengembangkan kemampuan atau kepribadian yang mereka 

miliki. 

3. Penelitian yang dilakukan Mariani yang berjudul “Urgensi Keteladanan 

Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Anak Usia Remaja”. Hasil dari 

penelitiannya adalah : 

a. Keteladanan orang tua dalam pendidikan adalah sangat penting sekali 

untuk keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di 

dalam moral dan agama. Karena sebagai orang tua yang beriman harus 

mencetak anaknya menjadi baik sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak 

mendidik anaknya dengan baik maka kelak akan dimintai 

pertanggungjawaban sebagai orang tua. 

b. Kepribadian dan keagamaan anak usia remaja sangat penting sekali untuk 

ditekankan kepada anak. Jika tidak ditekankan sendiri maka generasi 

muda akan rusak karena menginjak usia remaja agama mulai goncang dan 

bimbang, oleh karena itu sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai 

agama yang sesuai syariat yang telah ditentukan. 

c. Keteladanan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak usia remaja 

adalah merupakan kewajiban sebagai orang tua agar anaknya tumbuh dan 

berkembang serta bertakwa kepada Allah Swt. Keteladanan menjadi 

faktor penting dalam hal baik dan buruknya perilaku anak. 
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4. Penelitian yang dilakukan Afriani Nurrohmah yang berjudul “Pembentukan 

Kepribadian Anak Melalui Pendidikan Keteladanan”. Hasil penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Konsep pembentukan kepribadian melalui keteladanan  yaitu dengan 

menghindarkan anak dari sifat penakut, memberikan contoh kedisiplinan, 

mengajarkan empati kepada orang lain, bahwa yang kita miliki adalah 

milik Allah Swt. dan membiarkan anak perempuan dan laki-laki bermain 

bersama untuk membentuk sifat androgynous yaitu kepribadian yang 

seimbang yang dimiliki seseorang. 

b. Dalam Islam, menjadikan kepribadian rasulullah sebagai teladan yang 

baik bagi pendidik dan generasi muda. Dalam pendidikan Islam bahwa 

rasulullah juga mengajarkan anak agar tidak menjadi pengecut, 

mengajarkan anak agar memiliki sifat dermawan dan selalu sedekah 

kepada orang lain. Namun dalam pendidikan Islam tidak mengajarkan 

anak untuk berbaur antara anak laki-laki dan perempuan. Karena telah 

diajarkan bahwa anak harus menjaga pandangan dengan menundukkan 

kepala.  

           Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang sebelumnya. Penelitian Ahmad Niayatullah adalah 

dampak budaya dan karakter bangsa dalam membentuk pribadi unggul 

peserta didik, penelitian Zakiyah Fathiyatul Hidayah adalah Peran Guru 
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dalam Mengembangkan Kepribadian Peserta Didik, penelitian Mariani  

adalah Urgensi Keteladanan Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian 

Anak Usia remaja dan penelitian Afrianti Nurrohmah adalah Pembentukan 

Kepribadian Anak Melalui Pendidikan Keteladanan, sedangkan pada 

penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan Keteladanan 

Guru dalam Membentuk Perilaku Baik Peserta Didik. 

           Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu 

adalah sama-sama membahas tentang keteladanan dan pembentukan perilaku 

peserta didik. 

 


