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ABSTRAK 

Andriani, Nelis. 2017. Pengaruh Keteladanan Guru terhadap Akhlak Siswa Kelas V  

di MI Ma‟arif Singosaren Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing H. 

Mukhlison Effendi, M.Ag. 

Kata Kunci: Keteladanan Guru, Akhlak 

Akhlak merupakan suatu kebutuhan penting bagi anak, terutama sebagai 

pedoman dalam menemukan identitas, mengembangkan hubungan personal yang 

harmonis, dan bekal menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam 

masa anak-anak, remaja dan kehidupan selanjutnya. Secara teoritik keteladanan guru 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak siswa dan memberikan 

dampak positif dan negatif terhadap akhlak siswa. Guru adalah sosok terbaik dalam 

pandangan anak. Keteladanan dalam perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya, 

akan senantiasa ditiru dan tertanam dalam keprbadian anak. Keteladanan guru yang 

baik dan sesuai dengan tatanan agama, akan memberikan dampak positif begitupun 

sebaliknya. Jadi keteladanan guru diharapakan baik dan sesuai dengan tatanan agama 

agar dapat membangun akhlak siswa yang baik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui berapa persentase 

keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren, (2) untuk mengetahui berapa persentase 

akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren, (3) untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif 

Singosaren tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel seluruh siswa siswi kelas 

V di MI Ma’arif Singosaren yang berjumlah 20 siswa. Pengumpulan data dilakukan 

melalui angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan rumus mean dan 

standar deviasi, serta rumus regresi linier sederhana. 

 Dari hasil penelitian ditemukan: (1) Keteladanan guru di MI Ma’arif 

Singosaren termasuk dalam kategori baik sebanyak 11 responden (55%), (2) Akhlak 

siswa-siswi di MI Ma’arif Singosaren termasuk dalam kategori baik sebanyak 14 

responden (70%), (3) Pada taraf signifikansi 5%, diketahui Fhitung = 153,6890766 dan 

Ftabel = 4,41 maka Fhitung > Ftabel maka tolak Ho, dan terima Ha. Sehingga berdasarkan 

hasil penelitian keteladanan guru secara signifikan berpengaruh terhadap  akhlak 

siswa kelas V tahun pelajaran 2016/2017. Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R²), didapatkan nilai sebesar 89,51592822%, artinya keteladanan guru 

berpengaruh sebesar 89,51592822% terhadap akhlak siswa dan 10,48407178% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan adalah dunia guru, rumah rehabilitasi anak didik. 

Dengan sengaja guru berupaya mengerahkan tenaga dan pikiran untuk 

mengeluarkan anak didik dari kebodohan. Sekolah sebagai tempat 

pengabdian adalah bingkai perjuangan guru dan keluhuran akal budi untuk 

mewariskan nilai-nilai ilahiyah dan mentransformasikan multinorma 

keselamatan duniawi dan ukhrawi kepada anak didik agar menjadi manusia 

yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri, berguna bagi 

pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang.
1
 

Guru adalah sosok yang sangat diperhatikan oleh siswa, orang tua 

siswa, maupun masyarakat. Bagaimana penampilan hingga sikap dan perilaku 

guru akan menjadi sorotan terutama di mata siswa, karena setiap hari mereka 

selalu bertemu di sekolah. Bagi siswa yang mengidolakan seorang guru maka 

biasanya semua hal yang ada pada guru tersebut akan ditiru. Hal ini akan 

sangat berbahaya bila guru tidak mempunyai bekal kepribadian dan akhlak 

yang bagus. Bisa-bisa justru memicu siswa untuk berperilaku buruk karena 

mereka mencontoh semua hal yang ada pada guru. Seperti pepatah Jawa yang 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), v  
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mengatakan bahwa guru singkatan dari “digugu lan ditiru”, semua yang ada 

pada diri guru harus bisa memberikan keteladanan bagi siswa dan 

masyarakat.
2
 

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa guru adalah sosok yang 

digugu lan ditiru memang bukan sekedar isapan jempol. Keberadaannya 

sebagai pendidik, guru kerap kali menjadi panutan dan contoh bagi anak 

didik dan masyarakat. Sosok guru dan profesinya melekat di mana saja 

mereka berada, sehingga kata “guru” selalu dipergunakan sebagai identitas, 

baik ketika guru tersebut melakukan aktivitas yang berkaitan dengan dunia 

pendidikan maupun kegiatan yang jauh dari ranah pendidikan.
3
 

Pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh 

peserta didik harus dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Atau dengan perkataan lain, 

guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Untuk 

itulah guru harus dapat menjadi contoh (suri tauladan) bagi peserta didik, 

karena pada dasarnya guru adalah representasi dari sekelompok orang pada 

suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan, 

yang dapat digugu dan ditiru.
4
 

                                                           
2
Erwin Widiasmoro, Rahasia Menjadi Guru Idola: Panduan Memaksimalkan Proses Belajar 

Mengajar Secara Kreatif dan Interaktif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 86. 
3
Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: 

Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa  (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 50. 
4
Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 17 
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Dalam agama islam, bahkan sangat diistimewakan pendidikan 

keteladanan ini. Dengan ikonnya adalah Nabi Muhammad Saw sebagai 

teladan yang paling utama. Nabi Saw adalah uswah hasanah (suri tauladan 

yang baik). Beliau adalah salah satu tokoh yang paling berhasil dalam 

mendidik muridnya. Beliau sangat jarang mendidik dengan bicara, bahkan 

tidak pernah mendidik dengan tulisan, tetapi beliau mendidik dengan teladan. 

Mengingat keteladanan guru sangat diharapkan bagi anak didik, seorang guru 

harus benar-benar mampu menempatkan diri pada porsi yang benar. Porsi 

yang benar yang dimaksudkan bukan berarti guru harus membatasi 

komunikasinya dengan siswa bahkan dengan sesama guru, tetapi yang 

penting bagaimana seorang guru secara intensif berkomunikasi dengan warga 

sekolah, khususnya anak didik, serta tetap berada pada alur dan batas-batas 

yang jelas.
5
 

Akhlak adalah kata serapan dari bahasa Arab, Akhlaq, yang 

merupakan bentuk jamak dari kata khulq atau khuluq. Kata ini digunakan 

dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan keagungan budi pekerti Nabi 

Muhammad Saw, yaitu dalam firman-Nya: “Dan sesungguhnya kamu benar-

benar berbudi pekerti (khuluq) yang agung”. (Qs al-Qalam: 4).
6
 

                                                           
5
 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: 

Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa, 50-55. 
6
 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda 

(Bandung: MARJA, 2012), 22-32. 
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 Menurut Al-Ghazali dalam Ihya‟ „Ulumiddin: Khulq ialah sifat yang 

tertanam dalam jiwa tempat munculnya perbuatan-perbuatan dengan mudah 

tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Secara umum, Akhlak adalah sebuah 

sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau 

tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-

karakteristik tersebut membentuk kerangka psikologi seseorang dan 

membuatnya berperilaku sesuai nilai-nilai yang cocok dengan dirinya dalam 

berbagai kondisi. 

Dengan demikian, sumber akhlak bagi kaum muslim adalah al-Quran 

dan sunnah. Memang, persoalan akhlak dalam islam banyak dibicarakan dan 

dimuat dalam Al-Quran dan hadis. Sumber tersebut memberikan batasan-

batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia. Di dalamnya dijelaskan arti 

baik dan buruk, diberikan informasi kepada umat tentang apa yang 

semestinya dilakukan dan bagaimana harus bertindak, dan apa yang mesti 

dihindarkan dan ditinggalkan. Dengan demikian, akan mudah diketahui, 

apakah suatu perbuatan adalah tindakan terpuji atau tercela, dan benar atau 

salah.
7
 

Pada dasarnya tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi 

pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai 

dengan ajaran islam. Disamping itu, setiap muslim yang berakhlak yang baik 

                                                           
7
 Ibid. 
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dapat memperoleh hal- hal seperti ridha Allah SWT, berkepribadian muslim, 

dan perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela.
8
 

Keberhasilan menerapkan teori keteladanan dalam pendidikan bukan 

hanya diakui oleh al-Qur’an, melainkan orang-orang Baratpun turut dalam 

teori tersebut. Teori keteladanan diperkenalkannya melalui belajar sosial yang 

dikenal dengan istilah social learning theory (teori belajar sosial). Tokoh 

utama teori belajar sosial adalah Albert Bandura, seorang ahli psikologi di 

Universitas Stanford Amerika Serikat. Teori belajar sosial menekankan 

perlunya imitation (peniruan) terhadap proses perkembangan sosial dan moral 

siswa. Lewat pengamatan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan seorang 

pendidik untuk memainkan peran sebagai model atau tokoh yang menjadi 

contoh dan diteladani oleh anak didiknya. 

Teori keteladanan yang telah dijelaskan tersebut di atas, digunakan 

untuk merealisasikan tujuan pendidikan lewat keteladanan dan peniruan yang 

baik kepada anak didik, agar memiliki akhlak yang baik dan benar. 

Keteladanan memberikan konstribusi yang sangat besar dalam pendidikan. 

Oleh karena itu, seorang pendidik hendaknya berperilaku teladan seperti yang 

dimiliki oleh Rosul. Sebab, pada diri merekalah anak didik akan mencontoh 

dan meniru apa pun yang dilakukan oleh gurunya.
9
 

                                                           
8
  Rosihon Anwar, Akidah Akhlak  (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 211-212 

9
 Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam: Rancang Bangun Konsep 

Pendidikan Monokotomik-Holistik (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 214-216 
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Cara yang ampuh dalam hal pembinaan akhlak ini adalah melalui 

keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, 

instruksi dan larangan, sebab tabi’at jiwa untuk menerima keutamaan itu 

tidak cukup dengan hanya seorang guru mengatakan kerjakan ini dan 

kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang 

panjang dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan 

sukses, melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik 

dan nyata.
10

 

Pupuh Fathurahman dan Apip Muhammad (2006) mengatakan, 

pendidik itu besar di mata anak didiknya, apa yang dilihat dari gurunya akan 

ditirunya, karena murid akan meniru dan meneladani apa yang dilihat dari 

gurunya. Dengan memperhatikan kutipan di atas dapat dipahami bahwa 

keteladanan mempunyai arti penting dalam mendiddik kepribadian anak, 

keteladanan menjadi titik sentral dalam mendidik dan membina kepribadian 

anak didik, kalau pendidik berkepribadian baik ada kemungkinan anak 

didiknya juga berkepribadian baik, karena murid meniru gurunya. 

Sebaliknya, kalau guru berkepribadian buruk ada kemungkinan anak didiknya 

juga berkepribadian buruk.
11

 

                                                           
10

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 141 
11

Pupuh Fathurrohman et al, Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), 56 
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Guru merupakan teladan bagi peserta didiknya, bahkan semua orang 

yang menganggapnya sebagai guru akan meneladaninya. Guru professional 

memiliki kepribadian baik yang menjadi teladan bagi semua. Ia menjadi 

teladan dalam segala bentuk tingkah laku dan ucapannya. Hidupnya menjadi 

percontohan yang membawa peserta didik ke jalan yang benar.
12

 Dari dua 

pendapat di atas, nampaknya perlu untuk dikonfirmasi di lapangan mengenai 

keteladanan guru dengan akhlak. Maka penelitian ini ingin membuktikan 

pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak siswa. 

Berdasarkan penjajakan awal di MI Ma’arif Singosaren tahun 

pelajaran 2016/2017, peneliti menemukan adanya sebagian besar siswa kelas 

V yang masih malas mengikuti shalat berjama’ah, guru harus menghampiri 

siswa terlebih dahulu sebelum shalat dimulai, bahkan saat di dalam masjid 

siswa justru ramai sendiri dengan temannya. Siswa suka keluar kelas tanpa 

izin, tidak sopan berbicara dengan sesama teman dan bapak ibu guru, serta 

suka bertengkar dan mengganggu sesama teman bahkan adik kelas mereka. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Keteladanan Guru 

Terhadap Akhlak Siswa Kelas V di MI Ma’arif Singosaren Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

 

                                                           
12

 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: 

Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani Siswa, 50. 
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B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan  waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya 

pendidikan dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti memberi 

pembatasan terhadap ruang lingkup masalah. Adapun masalah penelitian 

dibatasi pada masalah keteladanan guru dengan akhlak siswa kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Berapa persentase keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren tahun 

pelajaran 2016/2017? 

2. Berapa persentase akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren tahun 

pelajaran 2016/2017? 

3. Adakah pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak siswa kelas V di MI 

Ma’Arif Singosaren tahun pelajaran 2016/2017? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui berapa persentase keteladanan guru di MI Ma’arif 

Singosaren tahun pelajaran 2016/1017. 

2. Untuk mengetahui berapa persentase akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif 

Singosaren tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap 

akhlak siswa kelas V di MI Ma’Arif Singosaren tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

manfaat baik teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dan menambah 

keilmuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang keteladanan guru 

dengan akhlak siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis diharapkan 

akan memberikan informasi kepada kepala sekolah dalam masalah 

keteladanan guru terhadap akhlak siswa kelas V, sehingga dapat 

menentukan kebijakan apa yang harus ditempuh guna meningkatkan 

perilaku atau akhlak siswa.  

b. Bagi Guru 

Bagi guru atau pengajar setidak-setidaknya akan menambah 

pengetahun serta memperoleh gambaran yang jelas tentang 

pentingnya memperhatikan keteladanan kepada siswa untuk 

membangun akhlakul karimah. 

c. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan diharapkan 

akan memberikan tambahan pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami pembahasan skripsi, maka penulis 

membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab. 

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah: 
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Bab satu merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari keseluruhan 

isi skripsi yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab dua diuraikan tentang landasan teori dan telaah pustaka. Dalam 

bab ini dijelaskan tentang pedoman yang digunakan untuk landasan dalam 

penelitian yang terdiri atas landasan teori yang meliputi: pengertian 

keteladanan guru, bentuk-bentuk keteladanan guru, aspek-aspek keteladanan 

guru, hal-hal yang perlu dilakukan guru sebagai teladan menurut MGMP dan 

KKG, kekurangan dan kelebihan metode keteladanan, pengertian akhlak, 

dasar hukum akhlak, tujuan akhlak, macam-macam akhlak, faktor-faktor 

pembentuk akhlak, dan manfaat akhlak mulia. 

Bab tiga membahas tentang penyajian data mengenai metode 

penelitian yang digunakan, yang meliputi: rancangan penelitian, populasi, 

sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab empat berisi tentang temuan hasil penelitian, dalam bab ini 

membahas tentang gambaran umum MI Ma’arif Singosaren, deskripsi data 

keteladanan guru dan akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren. 

Analisis data (pengajuan hipotesis) keteladanan guru dan akhlak siswa kelas 
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V di MI ma’arif Singosaren dan pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak 

siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren tahun pelajaran 2016/2017. 

Bab lima berisi penutup, merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab lima. Bab ini berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keteladanan Guru 

a. Pengertian 

Istilah “teladan” dalam al-Qur’an diproyeksikan dengan kata 

uswah, seperti yang terdapat dalam ayat yang artinya: “Dalam diri 

Rasulluah itu kamu dapat menemukan teladan (uswah) yang baik”. 

Keteladanan semacam itu mesti ditampilkan oleh guru. Karena guru 

merupakan sosok orang yang menjadi panutan peserta didiknya. 

Setiap anak mula-mula mengagumi kedua orang tuanya. Semua 

tingkah laku orang tua ditiru oleh anak-anaknya. Akan tetapi, setelah 

anak itu sekolah, maka ia mulai meneladani atau meniru apapun yang 

dilakukan oleh gurunya. Oleh karena itu, guru perlu memberikan 

keteladanan yang baik (uswah hasanah) kepada para peserta didiknya, 

agar dalam proses penanaman nilai-nilai karakter Islami menjadi lebih 

efektif dan efisien.
13

 

                                                           
13

Heri Guanawan, Pendiddikan Islam Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 266 
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Guru adalah sosok yang sangat diperhatikan oleh siswa, orang 

tua siswa, maupun masyarakat. Bagaimanapun penampilan hingga 

sikap dan perilaku guru akan menjadi sorotan terutama di mata siswa, 

karena setiap hari mereka selalu bertemu di sekolah. Bagi siswa yang 

mengidolakan seorang guru maka biasanya semua hal yang ada pada 

guru tersebut akan ditiru. Hal ini akan sangat berbahaya bila guru 

tidak memiliki bekal kepribadian dan akhlak yang bagus. Bisa-bisa 

justru memicu siswa untuk berperilaku buruk karena mereka 

mencontoh semua hal yang ada pada guru. Seperti pepatah Jawa yang 

mengatakan bahwa guru singkatan dari “digugu lan ditiru”, semua hal 

yang ada pada diri guru harus bisa memberikan keteladanan bagi 

siswa bahkan masyarakat.
14

 

Dalam penanaman nilai-nilai keislaman kepada peserta didik, 

keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena 

peserta didik (terutama siswa pada usia pendidikan dasar dan 

menengah) pada umumnya cenderung meneladani (meniru) guru atau 

pendidiknya. Karena secara psikologis siswa memang senang meniru, 

tidak saja yang baik, bahkan terkadang yang jelekpun mereka tiru.
15

  

                                                           
14

Erwin Widiasworo, Rahasia Menjadi Guru Idola: Panduan Memaksimalkan Proses 

Belajar Mengajar Secara Kreatif dan Interaktif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 86 
15

Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian  Teoretis dan Pemikiran Tokoh, 265 
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Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan 

guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar 

lingkungannya yang menganggapnya atau mengakuinya sebagai 

guru.
16

 Dengan keteladanan yang ditunjukkan, seorang tokoh dengan 

mudah mempengaruhi banyak orang untuk mewujudkan suatu tujuan, 

dan tentu saja tujuan yang baik. Guru merupakan teladan bagi peserta 

didik, bahkan semua orang yang menganggapnya sebagai guru akan 

meneladaninya. Ia menjadi teladan dalam segala bentuk tingkah laku 

dan ucapannya. Hidupnya menjadi percontohan yang akan membawa 

peserta didik ke jalan yang benar. 

Mengingat keteladanan guru sangat diharapkan bagi anak 

didik, seorang guru harus benar-benar mampu menempatkan diri pada 

porsi yang benar. Porsi yang benar yang dimaksudkan bukan berarti 

guru harus membatasi komunikasinya dengan siswa atau bahkan 

dengan sesama guru, tetapi yang penting bagaimana seorang guru 

secara intensif berkomunikasi dengan seluruh warga sekolakhususnya 

anak didik, serta tetap brada pada alur dan batas-batas yang jelas.
17
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Keteladanan semacam itu mesti ditampilkan oleh guru. Karena 

guru merupakan sosok yang menjadi panutan peserta didiknya. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh Al- Bantani dalam Usus al-Tarbiyah al-

Islamiyah, bahwa metode keteladanan merupakan metode yang paling 

berpengaruh dalam pendidikan manusia, karena individu manusia 

senang meniru terhadap orang yang dilihatnya.
18

 

b. Bentuk-bentuk keteladanan guru 

1) Lisan atau ucapan 

Alat komunikasi yang paling utama antar manusia adalah kata-

kata. Dengan kata-katalah seseorang menyampaikan isi hatinya 

kepada lawan bicara. Dengan kata-kata seseorang menyampaikan 

maksudnya. Dengan kata-kata orang memuji. Dengan kata-kata 

orang mengkritisi atau mencela. Maka, islam sangat 

memperhatikan masalah ini dan menganjurkan setiap muslim 

untuk berhati-hati dalam berkata-kata, agar ia bisa mendatangkan 

pahala dan tidak malah mendatangkan dosa. Hendaklah kata-kata 

bisa membuahkan hasil yang positif, seperti persaudaraan dan 

cinta kasih.
19
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Seorang guru hendaknya mengucapkan kata-kata yang terbaik. 

Perkataan terbaik ini menggambarkan karakter seseorang. 

Seseorang yang karakternya baik akan mengucapkan kata-kata 

baik. Hal ini seperti yang dikatakan Nabi kita Rosulullah SAW 

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 

hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam”.
20

  

2) Perbuatan atau Tingkah Laku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ”kelakuan” atau 

perilaku atau tingkah laku diartikan sebagai kelakuan atau 

perangai. Disini, perilaku sama dengan tingkah laku dan tingkah 

laku berasal dari kata “tingkah” dan “laku”, tingkah berarti olah 

atau perbuatan. Sedangkan laku berarti perbuatan, kelakuan, cara 

menjalankan atau berbuat. Tingkah laku atau perilaku menurut 

Prof. Drs. Hasan Langgulung yang diambil dari Al-Qur’an dan 

Sunnah adalah tindakan atau perbuatan yang digerakkan oleh 

kerangka moral tertentu. Dengan kata lain, pandangan Al-Qur’an 

dan Hadis tentang perilaku adalah perilaku yang telah diberi 

persyaratan nilai-nilai tertentu bukan tingkah laku tingkat rendah 
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yang ditentukan oleh pengaruh lingkungan saja, tetapi telah didik 

dan dibudayakan dengan nilai-nilai.
21

 

c. Aspek-aspek keteladanan guru 

Seorang guru adalah sumber keteladanan. Sebuah pribadi yang 

penuh dengan contoh dan teladan bagi murid-muridnya. Guru 

merupakan sumber kebenaran, ilmu dan kebajikan di lingkup sekolah. 

Tetapi ia semestinya mengembangkan dirinya tak sebatas di 

tempatnya mengajar, karena masyarakat luas membutuhkan pula 

keteladananya.
22

  

Menurut Nurchaili (2011) guru sebagai teladan harus memililiki 

sifat-sifat tertentu sebagai berikikut:
23

 

1) Guru harus meneladani Rasululah Saw sebagai teladan seluruh 

alam. 

Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab 

(33) ayat 21 yang artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasululah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-

orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs. Al-Ahzab (33): 21). 
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2) Guru harus benar-benar memahami prinsip keteladanan 

Hal ini dapat dimulai dari diri sendiri. Dengan demikian, guru 

tidak hanya pandai bicara dan mengkritik tanpa pernah menilai 

dirinya sendiri, Bercermin pada filosofi ”gayung mandi”, dalam 

mendidik karakter guru jangan seperti gayung mandi. Gayung 

digunakan untuk mandi bertujuan membersihkan, tapi ia sendiri 

tidak pernah mandi atau membersihkan dirinya sendiri. Artinya 

guru harus mempraktikkannya terlebih dahulu sebelum 

mengajarkan karakter kepada peserta didiknya.
24

 

3) Guru harus memahami tahapan mendidik karakter 

Sekurang-kurangnya melalui tiga tahapan pembelajaran yang 

penulis istilahkan dengan 3P, yaitu Pemikiran, Perasaan, dan 

Perbuatan. Tahapan pertama pemikiran, merupakan tahap 

memberikan pengetahuan tentang karakter. Pada tahapan ini guru 

berusaha mengisi akal, rasio, dan logika siswa, sehingga siswa 

mampu membedakan karakter positif (baik) dengan karakter 

negatif (tidak baik). Siswa mampu memahami secara logis dan 

rasional pentingnya karakter positif dan bahaya yang ditimbulkan 

karakter negatif. 
25
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Selanjutnya tahap kedua, dalam mendidik karakter ini istilah 

dengan perasaan merupakan tahap mencintai dan membutuhkan 

karakter positif. Pada tahapan ini, guru berusaha menyentuh hati 

dan jiwa siswa bukan lagi akal, rasio, dan logika. Pada tahapan ini 

diharapkan akan muncul kesadaran dari hati yang paling dalam 

akan pentingnya karakter positif, yang pada akhirnya akan 

melahirkan dorongan/ keinginan yang kuat dari dalam diri umtuk 

mempraktikkan karakter tersebut dalam kesehariannya.  

Disinilah tahap ketiga berbuatan berperan. Pada tahapan ini 

dorongan/ keinginan yang kuat pada diri siswa untuk 

mempraktikkan karakter positif diwujudkan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Siswa menjadi lebih santun, ramah, penyayang, rajin, 

jujur, dan semakin menyenangkan, menyejukkan pandangan serta 

hati siapapun yang melihat dan berinteraksi dengannya.
26

 

4) Guru harus mengetahui bagaimana mengimplementasikan 

pendidikan karakter kepada siswa. 

Tanamkan pengertian betapa pentingnya “cinta” dalam 

melakukan sesuatu, tidak semata-mata karena prinsip timbal 

balik. Ciptakan hubungan yang mesra agar siswa peduli terhadap 
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keinginan dan harapan-harapan kita, serta tumbuhkan rasa sayang 

terhadap sesama. 

5) Guru harus menyadari akan arti kehadirannya dihadapan siswa, 

mengajar dengan ikhlas, memiliki kesadaran dan tanggung jawab 

sebagai pendidik untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. 

Mengajar bukan sekedar melepaskan tugas. Akan tetapi, 

mengajar karena panggilan jiwa, mengajar dengan cinta, merasa 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan siswa dunia dan akhirat, 

dan mampu mengarahkan siswa tentang arti hidup.
27

 

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru sebagai teladan menurut 

forum MGMP dan KKG 

Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai teladan 

menurut forum MGMP dan KKG:
28

 

1) Sikap dasar, postur psikologis yang akan tampak dalam masalah-

masalah penting, seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, 

kebenaran, hubungan antar manusia, agama, pekerjaan, 

permainan, dan diri. 

2) Bicara dan gaya bicara, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir. 

3) Kebiasaan bekerja, gaya yang dipakai oleh seseorang dalam 

bekerja yang ikut mewarnai kehidupannya. 
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4) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan, pengertian hubungan 

antara luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya 

mengelak dari kesalahan. 

5) Pakaian, merupakan perlengkapan pribadi yang amat penting dan 

menampakkan ekspresi seluruh kepribadian. 

6) Hubungan kemanusiaan, diwujudkan dalam semua pergaulan 

manusia, intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana 

berperilaku. 

7) Proses berpikir, cara yang digunakan oleh pikiran dalam 

menghadapai dan memecahakan masalah. 

8) Perilaku neurotis, suatu pertahanan yang dipergunakan untuk 

melindungi diri dan bisa juga untuk menyakiti orang lain, 

9) Selera, pilihan yang secara jelas merefleksikan nilai-nilai yang 

dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan. 

10) Keputusan, ketrampilan rasional dan intuitif yang dipergunakan 

untuk menilai setiap situasi. 

11) Kesehatan, kualitas tubuh, pikiran, dan semangat yang 

merefleksikan kekuatan, perspektif, sikap tenang, antusias dan 

semangat hidup.
29
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12) Gaya hidup secara umum, apa yang dipercaya oleh seseorang 

tentang setiap aspek kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan 

kepercayaan itu.
30

   

e. Kekurangan dan kelebihan metode keteladanan 

1) Kelebihan 

Kelebihan dari metode keteladanan diantaranya peserta didik 

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 

siswa dan guru, mendorong guru untuk selalu berbuat baik karena 

dicontoh oleh siswanya. 

2) kekurangan 

Kekurangan metode ini adalah adanya guru yang tidak 

memenuhi kode etik keguruan. Guru tidak mencerminkan sikap 

mentalitas dan moralitasnya dihadapan siswa, sehingga anak didik 

cenderung bersikap apatis, tidak menunjukkan motivasi belajar, 

dan cenderung berlawanan dengan tata tertib sekolah.
31
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2. Akhlak 

a. Pengertian akhlak 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab “Khuluq”, jamaknya 

“khuluqun” menurut bahasa diartikan sebagai budi pekerti, perangai, 

tingkah laku, atau tabiat. Kata akhlak ini lebih luas artinya daripada 

moral atau etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia, sebab 

akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriyah dan 

batiniyah seseorang. 
32

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), akhlak sepadan 

dengan budi pekerti. Jika ditelusuri lebih jauh, akhlak juga sepadan 

dengan moral. Menurut KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk 

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan 

sebagainya. Dengan demikian, akhlak berkaitan erat dengan nilai-nilai 

baik dan buruk yang diterima secara umum di tengah masyarakat.
33

 

Untuk mengetahui pengertian akhlak lebih lengkap, berikut 

beberapa pendapat mengenai akhlak menurut para ulama: 

1) Al-Ghazali dalam Ihya‟ Ulumiddin: Khulq ialah sifat yang 

tertanam dalam jiwa tempat munculnya perbuatan-perbuatan 

dengan mudah tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. 
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2) Ibn Miskawaih dalam Tahdzibal al-Akhlaq wa Tathhiral al-Araq: 

Khlulq ialah keadaan jiwa seseorang ang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. 

3) Ahmad Amin dalam Al-Akhlaq: Khulq ialah membiasakan 

keinginan. 

4) Al-Jahizh: Akhlak adalah jiwa seseorang yang selalu mewarnai 

setiap tindakan dan perbuatannya, tanpa pertimbangan ataupun 

keinginan. Dalam beberapa kasus, akhlak ini sangat meresap 

hingga menjadi bagian dari watak dan karakter seseorang. 

Secara umum, akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang 

terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang 

membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik-karakteristik 

tersebut membentuk kerangka psikologi seseorang dan 

membuatnya berperilaku sesuai nilai-nilai yang cocok dengan 

dirinya dalam berbagai kondisi.
34

 

b. Dasar hukum akhlak 

Dalam islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan baik 

buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi 

Muhammad Saw. Apa yang baik menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, 

itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-
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hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, 

itulah yang tidak baik dan harus dijauhi.
35

 

Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasululah, ia menjawab 

“Akhlak Rasululah ialah Al-Qur‟an”. Maksud perkataan Aisyah 

adalah bahwa segala tingkah laku dan tindakan beliau, baik lahir 

maupun batin senantiasa mengikuti petunjuk dari Al-Qur’an. Al-

Qur’an selalu mengajarkan umat islam untuk berbuat baik dan 

menjauhi segala perbuatan yang buruk. Ukuran baik dan buruk ini 

ditentukan oleh Al-Qur’an. 

Kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan dengan jelas 

dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an menjelaskan berbagai pendekatan yang 

meletakkan Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai 

dan akhlak yang paling terang dan jelas. Pendekatan Al-Qur’an dalam 

menerangkan akhlak yang mulia, bukan pendekatan teoritikal, tetapi 

dalam bentuk konseptual dan penghayatan. Akhlak yang mulia dan 

akhlak yang buruk digambarkan dalam perwatakan manusia, dalam 

sejarah, dan dalam realita kehidupan manusia semasa Al-Qur’an 

diturunkan.
36

 

Al-Qur’an menggambarkan akidah orang-orang beriman, 

kelakuan mereka yang mulia dan gambaran kehidupan mereka yang 
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tertib, adil, luhur, dan mulia. Berbanding dengan perwatakan orang-

orang kafir dan munafik yang jelek dan merusak. Gambaran mengenai 

akhlak mulia dan akhlak keji begitu jelas dalam perilaku manusia 

sepanjang sejarah. Al-Qur’an juga menggambarkan perjuangan para 

rasul untuk menegakkan nilai-nilai mulia dan murni di dalam 

kehidupan dan bagaimana mereka ditentang oleh kefasikan, 

kekufuran, dan kemunafikan yang mencoba menggoyahkan tegaknya 

akhlak yang mulia sebagai teras kehidupan yang luhur dan murni 

itu.
37

 

c. Tujuan akhlak 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim 

berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai, atau beradat istiadat 

yang baik sesuai dengan ajaran islam. Disamping itu, setiap muslim 

yang berakhlak baik dapat memperoleh hal-hal berikut:
38

 

1) Rida Allah SWT 

Orang yang berakhlak sesuai dengan ajaran islam, senantiasa 

melaksanakan segala perbuatannya dengan hati ikhlas, semata-

mata karena mengharapkan rida Allah. 
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2) Kepribadian  Muslim 

Segala perilaku muslim baik ucapan, perbuatan, pikiran, 

maupun kata hatinya mencerminkan sikap ajaran islam.  

3) Perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela 

Dengan bimbingan hati yang diridhai Allah dengan 

keikhlasan, akan terwujud perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang 

seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar 

dari perbuatan tercela.
39

 

d. Macam-macam Akhlak 

Berdasarkan sifatnya Akhlak terbagi menjadi dua bagia. 

Pertama akhlak Mahmudah (akhlak terpuji) atau akhlak karimah 

(akhlak yang mulia). Yang termasuk ke dalam akhlak karimah (akhlak 

terpuji), diantaranya : rida kepada Allah, cinta dan beriman kepada 

Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, taat 

beribadah, selalu menepati janji, selalu melaksanakan amanah, 

berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qanaah (rela terhadap 

pemberian Allah), tawakal (berserah diri), sabar, syukur, tawadhu‟ 

(merendahkan hati) dan segala perbuatan yang baik menurut 

pandangan Al-Quran dan Hadis.
40
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Kedua, akhlak madzmumah (akhlak tercela) atau akhlak 

sayyi‟ah (akhlak yang jelek). Adapun yang termasuk akhlak 

madzmumah ialah: kufur (tidak mensyukuri nikmat Allah), syirik 

(menyekutukan Allah), murtad (keluar dari agama Allah), fasik, riya’ 

(Memperlihatkan perbuatan atau amal ibadahnya kepada orang lain), 

takabur, mengadu domba, dengki atau iri, kikir, dendam, khianat, 

memutus silaturahmi, putus asa, dan segala perbuatan tercela menurut 

pandangan islam.
41

 

Menurut obyek atau sasarannya pembahasan tentang akhlak 

biasanya dikategorikan menjadi akhlak terhadap Allah, akhlak kepada 

manusia, dan akhlak kepada lingkungan.
42

 

1) Akhlak kepada Allah 

a) Beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah 

untuk mengabdi kepada-Nya sesuai dengan perintah-Nya. 

Seseorang muslim beribadah membuktikan ketundukan dan 

kepatuhan terhadap perintah Allah. Berakhlak kepada Allah 

dilakukan melalui media komunikasi yang telah disediakan, 

antara lain ibadah shalat. 

b) Berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai 

situasi dan kondisi, baik diucapakan dengan mulut maupun 
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dalam hati. Zikir berarti ingat. Orang yang selalu dalam 

keadaan zikir akan selalu menjaga perilaku atau perbuatannya 

sesuai dengan tuntunan Allah. Berzikir kepada Allah 

melahirkan ketenangan hati, sebagaimana diungkapakan dalam 

firman Allah: “Ingatlah, dengan zikir kepada Allah akan 

menemtramkan hati”. (QS Ar-Ra’d, 13; 28). 

c) Berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah. 

Doa merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidak 

mampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan 

Allah terhadap segala sesuatu. 

d) Tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada 

Allah dan menyerahkan segala keputusan dari Allah, karena 

Allah-lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya 

yang berserah diri.
43

 

2) Akhlak kepada sesama Manusia 

a) Akhlak kepada diri sendiri 

1. Sabar adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri 

sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan 

terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika 

melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika 
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tertimpa musibah. Sabar melaksankan perintah adalah 

sikap menerima dan melaksanakan segala perintah tanpa 

pilih-pilih dengan ikhlas. Sedangkan sabar dalam 

menjauhi larangan Allah adalah berjuang mengendalikan 

diri untuk meninggalkannya. 

2. Syukur adalah sikap berterima kasih atas pemberian 

nikmat. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan 

perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah 

dengan bacaan hamdallah, sedangkan syukur dengan 

perbuatan dikakukan dengan menggunakan dan 

memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan tuntunan-Nya. 

3. Tawadhu‟, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja 

yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. 

Sikap tawadhu’ lahir dari kesadaran dan hakikikat dirinya 

sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas dan tidak 

layak untuk bersikap sombong dan angkuh.
44

 

b) Akhlak kepada orang tua 

 Akhlak kepada orang tua adalah berbuat baik 

kepadanya dengan ucapan dan perbuatan. Allah mewasiatkan 

agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak. 
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 Berbuat baik kepada orangtua dibuktikan dalam 

bentuk-bentuk perbuatan antara lain: menyayangi dan 

mencintai keduanya sebagai bentuk terima kasih dengan cara 

bertutur kata sopan dan lemah lembut, menaaati perintah, 

meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua 

dan tidak mampu lagi berusaha. Berbuat baik kepada orangtua 

tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi terus berlangsung 

walaupun mereka telah meninggal dunia  dengan cara 

mendoakan dan meminta ampunan untuk mereka.
45

 

c) Akhlak kepada keluarga. 

 Akhlak kepada keluaraga adalah mengembangkan 

kasih sayang diantara anggota keluarga yang diungkapkan 

dalam bentuk komunikasi melalui kata-kata maupun perilaku. 

Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus 

akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Apabila kasih 

sayang telah mendasari komunikasi orangtua dengan anak, 

maka akan lahir wibawa orangtua. Oleh karena itu, kasih 

sayang harus menjadi muatan dalam keluarga. Dari 

komunikasi semacam itu akan lahir saling keterkaitan batin, 
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keakraban, dan keterbukaan diantara anaggota keluaraga, dan 

menghapuskan kesenjangan diantara mereka. 

3) Akhlak kepada lingkungan hidup 

  Misi Agama Islam adalah mengembangakan rahmad, kebaikan 

dan kedamaian bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada 

alam dan lingkungan hidup, sebagaimana firman Allah: 

“Tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

sebagai rahmad seluruh alam”. (Al-Anbiya, 21; 107). 

  Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi, yaitu sebagai wakil Allah yang 

bertugas memakmurkan, mengelola, dan melestarikan alam. 

Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan 

mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam 

sekitarnya.  

 Memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya sehingga 

dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa 

merugikan alam itu sendiri. Allah menyediakan yang subur ini 

untuk disikapi oleh manusia dengan kerja keras mengelola dan 

memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah.
46
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e. Faktor-faktor pembentukan akhlak 

1) Faktor Internal 

 Faktor internal ini meliputi beberapa hal berikut:
47

 

a) Insting atau naluri 

Insting adalah karakter yang melekat dalam jiwa 

seseorang yang dibawanya sejak lahir. Ini merupakan faktor 

pertama yang memunculkan sikap dan perilaku dalam dirinya. 

Tetapi karakter ini dipandang masih primitif dan harus dididik 

dan diarahkan. Maka akalah yang mendidik dan 

mengarahkannya. 

b) Adat kebiasaan 

  Adat atau kebiasaan adalah tindakan dan perbuatan 

seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk 

yang sama sehingga menjadi kebiasaan.  

c) Keturunan 

Maksudnya adalah berpindahnya sifat-sifat tertentu dari 

orang tua kepada anak. Sifat-sifat asasi anak merupakan 

pantulan sifat-sifat asasi orang tuanya. Kadang-kadang anak 

mewarisi sebagian besar sifat orang tuanya. 
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2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal dalam hal ini meliputi segala sesuatu yang 

berada di luar individu yang berpengaruh, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, baik disadari maupun tidak disadari 

terhadap pembentukan mental karakter. Adapun faktornya 

adalah:
48

 

a) Lingkungan alam 

Alam yang melingkupi manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. 

Lingkungan alam dapat mematangkan pertumbuhan bakat 

yang dibawanya. Kita dapat melihat perbedaan antara 

individu yang hidup di lingkungan alam yang tandus, gersang 

dan panas dengan individu yang hidup di lingkungan yang 

alam yang subur dan sejuk. Lingkungan alam ini dapat 

berpengaruh terhadap perangai dan pembawaan seseorang. 

b) Lingkungan Pergaulan 

Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, manusia selalu 

berhubungan satu dengan yang lain. membutuhkan 

pergaulan. Dengan adanya pergaulan, manusia bisa saling 

mempengaruhi, seperti dalam pemikiran, sifat, dan tingkah 
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laku. Lingkungan pergaulan ini meliputi beberapa hal 

berikut:
49

 

1. Keluarga atau Rumah 

Keluaraga merupakan salah satu sumber yang 

memberikan dasar-dasar ajaran bagi seseorang. Sebelum 

seorang anak bergaul dengan lingkungan sekitarnya, 

terlebih dahulu ia menerima pengalaman-pengalaman 

dari keluarga di rumah sebagai bekal dalam 

pergaulannya dengan lingkungan masyarakat sekitar. 

2. Lingkungan Sekitar 

Lingkungan sekitar adalah lingkungan di luar rumah 

tempat individu bersosialisasi dengan tetangga pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya, sehingga 

memberikan pengaruh terhadap kepribadian, mental dan 

perilakunya. Contohnya adalah penggunaan bahasa. 

3. Lingkungan Sekolah atau tempat kerja 

Lingkungan sekolah atau tempat kerja, di mana 

individu melakukan sebagian aktivitasnya di tempat  
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tersebut, berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap 

karakter dan perilakunya.
50

 

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, ia mengatakan 

bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh 

beberapa aspek yang saling berkaitan dan saling 

mendukung. Bagusnya akhlak itu kembali kepada 

kelurusan dan kuatnya akal, sempurnanya hikmah dan 

kelurusan kuatnya amarah dan nafsu keinginan, dan 

adanya sifat-sifat patuh kepada akal dan agama.
51

 

f. Manfaat Akhlak mulia 

Akhlak yang mulia ini demikian ditekankan karena disamping 

akan membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus membawa 

kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. beberapa manfaat dari 

akhlak mulia adalah: 

1. Memperkuat dan menyempurnakan Agama 

2. Mempermudah perhitungan amal di Akhirat 

3. Menghilangkan Kesulitan 

4. Selamat hidup di dunia dan di akhirat.
52
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B. Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Akhlak Siswa  

Keberhasilan menerapkan teori keteladanan dalam pendidikan bukan 

hanya diakui oleh Al-Qur’an, melainkan orang-orang Baratpun turut dalam 

teori tersebut. Teori keteladanan diperkenalkannya melalui belajar sosial yang 

dikenal dengan istilah social learning theory (teori belajar sosial). Tokoh 

utama teori belajar sosial adalah Albert Bandura, seorang ahli psikologi di 

Universitas Stanford Amerika Serikat. Teori belajar sosial menekankan 

perlunya imitation (peniruan) terhadap proses perkembangan sosial dan moral 

siswa. Lewat pengamatan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan seorang 

pendidik untuk memainkan peran sebagai model atau tokoh yang menjadi 

contoh dan diteladani oleh anak didiknya. 

Teori keteladanan yang telah dijelaskan tersebut di atas, digunakan 

untuk merealisasikan tujuan penidikan lewat keteladanan dan peniruan yang 

baik kepada anak didik, agar memiliki akhlak yang baik dan benar. 

Keteladanan memberikan konstribusi yang sangat besar dalam pendidikan. 

Oleh karena itu, seorang pendidik hendaknya berperilaku teladan seperti yang 

dimiliki oleh Rosul. Sebab, pada diri merekalah anak didik akan mencontoh 

dan meniru apa pun yang dilakukan oleh gurunya.
53

 

Salah satu metode pendidikan yang diciptakan para ahli pendidikan 

adalah metode pemberian contoh teladan yang baik (uswatun hasanah) 
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terhadap anak didik, terutama mereka yang belum mampu berpikir kritis, 

sehingga mempengaruhi pola tingkah laku mereka dalam perbuatan sehari-

hari atau dalam mengerjakan suatu tugas pekerjaan yang sulit. Guru sebagai 

pembawa dan pengamal nilai-nilai agama, kultural dan ilmu pengetahuan 

akan memperoleh kedayagunaan mengajar/mendidik anak bila menerapkan 

metode ini, terutama dalam pendidikan akhlak dan agama serta sikap mental 

anak didik.
54

 

Cara yang ampuh dalam hal pembinaan akhlak ini adalah melalui 

keteladanan. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, 

instruksi dan larangan, sebab tabi’at jiwa untuk menerima keutamaan itu 

tidak cukup dengan hanya seorang guru mengatakan kerjakan ini dan 

kerjakan itu. Menanamkan sopan santun memerlukan pendidikan yang 

panjang dan harus ada pendekatan yang lestari. Pendidikan itu tidak akan 

sukses, melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik 

dan nyata.
55

 

Pupuh Fathurahman dan Apip Muhammad (2006) mengatakan, 

pendidik itu besar di mata anak didiknya, apa yang dilihat dari gurunya akan 

ditirunya, karena murid akan meniru dan meneladani apa yang dilihat dari 

gurunya. Dengan memperhatikan kutipan di atas dapat dipahami bahwa 

keteladanan mempunyai arti penting dalam mendiddik kepribadian anak, 

                                                           
54

Hamdani Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 180-182 
55

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 141 



42 
 

 

keteladanan menjadi titik sentral dalam mendidik dan membina kepribadian 

anak didik, kalau pendidik berkepribadian baik ada kemungkinan anak 

didiknya juga berkepribadian baik, karena murid meniru gurunya. 

Sebaliknya, kalau guru berkepribadian buruk ada kemungkinan anak didiknya 

juga berkepribadian buruk.
56

 

Guru merupakan teladan bagi peserta didiknya, bahkan semua orang 

yang menganggapnya sebagai guru akan meneladaninya. Guru professional 

memiliki kepribadian baik yang menjadi teladan bagi semua. Ia menjadi 

teladan dalam segala bentuk tingkah laku dan ucapannya. Hidupnya menjadi 

percontohan yang membawa peserta didik ke jalan yang benar.
57

 

Guru adalah sosok yang sangat  diperhatikan oleh siswa, orang tua 

siswa, maupun masyarakat. Bagaimana penampilan hingga sikap dan perilaku 

guru akan menjadi sorotan terutama di mata siswa, karena setiap hari mereka 

selalu bertemu di Sekolah. Bagi siswa yang mengidolakan seorang guru maka 

biasanya semua hal yang ada pada guru tersebut akan ditiru. Hal ini akan 

sangat berbahaya bila guru tidak mempunyai bekal kepribadian dan akhlak 

yang bagus. Bisa-bisa justru memicu siswa untuk berperilaku buruk karena 

mereka mencontoh semua hal yang ada pada guru. Seperti pepatah Jawa yang 

mengatakan bahwa guru singkatan dari “digugu lan ditiru”, semua yang ada 
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pada diri guru harus bisa memberikan keteladanan bagi siswa bahkan 

masyarakat. 

Dalam penanaman nilai-nilai keislaman kepada peserta didik, 

keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena peserta 

didik (terutama siswa pada usia pendidikan dasar dan menengah) pada 

umumnya cenderung meneladani (meniru) guru atau pendidiknya. Karena 

secara psikologis siswa memang senang meniru, tidak saja yang baik bahkan 

terkadang yang jelekpun mereka tiru.
58

 

Guru merupakan sosok yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan siswa, baik dari segi akademik, sikap, maupun tingkah laku.. 

Bahkan cara berpenampilan, berbicara, maupun berpikir seorang guru juga 

sangat mempengaruhi perkembangan siswa. Siswa akan selalu 

memperhatikan semua hal yang ada pada guru, bahkan bukan tidak mungkin 

jika siswa mengidolakan seorang guru maka segala hal yang ada pada guru 

tersebut akan ditirunya.
59
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C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu maka 

penelitian yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan Mamat Duwoh Hasono (11408200) STAIN 

Salatiga: 2010, dengan judul “Pengaruh keteladanan guru di Sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa (studi kasus SMP Negeri 8 Salatiga 

2009-2010)”. Dengan rumusan masalah bagaimana tingkat keteladanan 

guru di Sekolah, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa terhadap 

semua mata pelajaran, bagaimana pengaruh keteladanan guru di Sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa.
60

 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang 

diterapakan adalah dengan metode wawancara, angket, dokumentasi.
61

 

Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa: pertama untuk variabel 

(X) keteladanan guru SMP Negeri 8 Salatiga, Kecamatan Tingkir 

Salatiga Tahun 2009-2010 dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat 

keteladanan guru pada lembaga penelitian tersebut adalah sedang, ini 

dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan kategori sedang mencapai 

nominal terbesar dengan frekuensi 47 atau 67,14% dari 70 responden.  
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Kedua untuk variabel (Y) Motivasi belajar siswa SMP Negeri 8 

Salatiga Tahun ajaran 2009-2010 dapat disimpulkan pula motivasi siswa 

di SMP 8 Salatiga adalah sedang, ini dilihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan dengan angka mencapai 47 atau 67,14% dari 70 responden. 

Ketiga setelah dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment diperoleh rxy sebesar 0,15 kemudian pada taraf korelasikan 

dengan r tabel product moment dengan N=70, pada taraf signifikan 5% 

diperoleh nilai 0,235 dan pada taraf signifikan 1% diperoleh nilai 0,306 

ternyata nilai rxy lebih kecil dari pada nilai r pada tabel. Dengan demikian 

tidak begitu berpengaruh antara keteladanan guru terhadap motivasi 

belajar siswa di SMP Negeri 8 Salatiga tahun 2009-2010.
62

 

Dari hasil penelitian di atas, penelitian tersebut merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data 

melalui kuesioner atau angket. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian mamat adalah sama-sama mengakaji tentang keteladanan guru. 

Perbedaan penelitian mamat dengan penelitian ini adalah mamat meneliti 

siswa SMP, sedangkan penelitian ini meneliti siswa MI, tempat 

penelitian mamat di SMP Negeri 8 Salatiga, sedangkan penelitian ini di 

MI Ma’arif Singosaren. Mamat meneliti keteladanan guru terhadap 
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motivasi, sedangkan penelitian ini meneliti keteladanan guru terhadap 

akhlak. 

2. Penelitian yang dilakukan Muhamad Luthfi (2021111258) STAIN 

Pekalongan: 2015, dengan judul “Pengaruh keteladanan guru terhadap 

kedisiplinan siswa di MTS Salafiyah Wonoyoso Pekalongan”. Dengan 

rumusan masalah bagaimana keteladanan guru di MTs Salafiyah 

Wonoyoso Pekalongan, bagaimana kedisiplinan siswa di MTs Salafiyah 

Wonoyoso Pekalongan, bagaimana pengaruh keteladanan guru terhadap 

kedisiplinan siswa di MTs Salafiyah Wonoyoso Pekalongan.
63

 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang 

diterapakan adalah dengan metode angket dan dokumentasi.
64

 

Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa: pertama untuk variabel 

keteladanan guru di MTs Salafiyah Wonoyoso Pekalongan dapat 

dikatakan sudah baik. Dan hasil perhitungan angket tentang keteladanan 

guru menunjukkan bahwa keteladanan guru berada pada interval (58-61) 

dengan prosentase 22% dan itu menunjukkan dalam kategori baik. 

Kedua kedisiplinan siswa di MTs Salafiyah Wonoyoso Pekalongan 

dapat dikatakan cukup. Dari hasil perhitungan angket tentang 

kedisiplinan siswa menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa berada pada 
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interval (61-65) dengan prosentase 37% dan itu menunjukkan dalam 

kategori cukup. 

Ketiga keteladanan guru tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan 

siswa di MTs Salafiyah Wonoyoso Pekalongan. Hal ini dibuktikan dari 

hasil penelitian telah didapati t Tesk=  0,433. Pada tingkat signifikan 5% 

nilai tTabel= t(33 =
0,05

2
)= 0,72381. Maka tTesk = 0,433< tTabel = 2,72381, 

sehingga Ho diterima, Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel keteladanan tidak berpengaruh terhadap variabel kedisiplinan.
65

 

Dari hasil penelitian di atas, penelitian tersebut merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data 

melalui kuesioner atau angket dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Muhamad Luthfi adalah sama-sama mengakaji tentang 

keteladanan guru. Perbedaan penelitian muhamad luthfi  dengan 

penelitian ini adalah muhamad luthfi meneliti siswa MTs, sedangkan 

penelitian ini meneliti siswa MI, tempat penelitian muhamad luthfi di 

MTs Salafiyah Wonoyoso Pekalongan, sedangkan penelitian ini di MI 

Ma’arif Singosaren. Muhamad Luthfi meneliti keteladanan guru terhadap 

kedisiplinan siswa, sedangkan penelitian ini meneliti keteladanan guru 

terhadap akhlak. 
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3. Penelitian yang dilakukan Arif Rahman Hakim (104011000087) UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta: 2008, dengan judul “Pengaruh pelaksanaan 

ibadah shalat terhadap akhlak siswa di SMPN 3 Ciputat Tangerang”. 

Dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan ibadah shalat lima 

waktu bagi siswa, bagaimana keadaan akhlak siswa, bagaimana 

pengaruhnya ibaadah shalat lima waktu terhadap akhlak siswa.
66

 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang 

diterapkan adalah dengan menggunakan metode survei dengan teknik 

pengambilan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

(observasi, wawancara, angket).
67

 

Penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa: pertama, terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara pelaksanaan ibadah shalat 

terhadap akhlak siswa siswa di SMPN 3 Ciputat Tangerang. Hal tersebut 

dapat dilihat dari besarnya perhitungan yang didapat dengan nilai rxy = 

0,243 yang terletak pada kategori 0,20-0,40 yang berarti korelasinya 

lemah atau rendah.  

Kedua, dalam meningkatkan keberagaman siswa, terutama dalam 

melaksanakan shalat lima waktu, SMPN 3 Ciputat mengadakan banyak 

kegiatan bersifat keagamaan diantaranya adalah shalat dhuhur 
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berjama’ah di sekolah, mengadakan pesantren kilat setiap bulan 

ramadhan, memperingati hari-hari besar Islam (PHBI), memotong hewan 

korban setiap idul adha, melaksanakan praktek haji dan umroh di luar 

jam sekolah. Adapun presentase jawaban angket pada pelaksanaan 

ibadah shalat adalah selalu (37,43 %), sering (10,86 %), kadang-kadang 

(28,31 %), tidak pernah (24,27 %).
68

 

Dari hasil penelitian di atas, penelitian tersebut merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data 

melalui kuesioner atau angket. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Arif adalah sama-sama mengakaji tentang akhlak. Perbedaan 

penelitian Arif dengan penelitian ini adalah Arif meneliti siswa SMP, 

sedangkan penelitian ini meneliti siswa MI, tempat penelitian Arif di 

SMPN 3 Ciputat Tangerang, sedangkan penelitian ini di MI Ma’arif 

Singosaren. Arif  meneliti pelaksanaan ibadah shalat terhadap akhlak, 

sedangkan penelitian ini meneliti keteladanan guru terhadap akhlak. 

4. Penelitian yang dilakukan Siti Qomariyah (11408303) STAIN Salatiga: 

2010, dengan judul “Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap akhlak 

remaja (studi kasus pada remaja, Desa Glawan, Kecamatan Pabelan, 

Kabupaten Semarang Tahun 2010)”. Dengan rumusan masalah 

bagaimana keharmonisan keluarga anak (remaja), bagaimana akhlak 
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remaja Desa Glawan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang 2010, 

adakah pengaruh keharmonisan keluarga terhadap akhlak remaja Desa 

Glawan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang Tahun 2010.
69

 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang 

diterapkan adalah dengan menggunakan metode survei dengan teknik 

pengambilan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 

(observasi, wawancara, angket, dokumentasi).
70

 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: Pertama pada 

umumnya keharmonisan keluarga yang diperoleh remaja Desa Glawan, 

Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang berada pada tingkat baik. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil analisis bahwa kategori baik sebesar 46,2%, 

cukup baik 30,8%, dan kategori kurang sebanyak 23%. 

Kedua proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia pada anak usia dini 

ini disesuaikan dengan obyek akhlak yaitu akhlak kepada Allah, 

tingkatan dari akhlak remaja Desa Glawan, Kecamatan Pabelan, 

Kabupaten Semarang berada pada kategori baik, cukup dan kurang. 

Sebagaimana yang tertera bahwa kategori baik sebesar 34,6%, kategori 

cukup baik sebesar 34,6%, dan kategori kurang sebesar 30,8%. 
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Ketiga adanya pengaruh antara keharmonisan keluarga terhadap 

akhlak remaja Desa Glawan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang 

Tahun 2010. Adapun koefisien korelasi antara keharmonisan keluarga 

dan akhlak remaja rxy adalah sebesar 0,578. Nilai r dikonsultasikan 

dengan nilai r tabel product moment dengan N=26 dan taraf signifikasi 

5% yaitu 0,388, serta taraf signifikasi 1% yaitu 0,496 terbukti r hitung 

lebih besar daripada r tabel sehingga hipotesis yang diajukan 

“diterima”.
71

 

Dari hasil penelitian di atas, penelitian tersebut merupakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data 

melalui kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Qomariyah adalah sama-

sama mengakaji tentang akhlak. Perbedaan penelitian Siti Qomariyah 

dengan penelitian ini adalah Siti Qomariyah meneliti remaja, sedangkan 

penelitian ini meneliti siswa MI, tempat penelitian Siti Qomariyah di 

Desa Glawan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sedangkan 

penelitian ini di MI Ma’arif Singosaren. Siti Qomariyah meneliti 

keharmonisan keluarga terhadap akhlak remaja, sedangkan penelitian ini 

meneliti keteladanan guru terhadap akhlak. 
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D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori  

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai 

masalah yang penting.
72

 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat di 

ajukan kerangka  berpikir sebagai berikut: 

1. Jika keteladanan guru baik, maka akhlak siswa kelas V di MI Ma’Arif 

Singosaren juga baik. 

2. Jika keteladanan guru kurang baik, maka akhlak siswa kelas V di MI 

Ma’Arif Singosaren juga kurang baik. 

 

E. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah 

penelitian, sebelum jawaban yang empirik.
73
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Berdasarkan landasan teori di atas, maka selanjutnya dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ho (Hipotesis Nol): Keteladanan Guru tidak berpengaruh terhadap 

akhlak siswa kelas V di MI Ma’Arif Singosaren tahun pelajaran 

2016/2017. 

2. Ha (Hipotesis Alternatif): Keteladanan Guru berpengaruh terhadap 

akhlak siswa kelas V di MI Ma’Arif Singosaren tahun pelajaran 

2016/2017. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan 

rumusan masalah peneliti menggunakan dua variabel. Variabel adalah 

konsep yang mempunyai variasi nilai (misalnya variabel modal kerja, 

keuntungan, biaya produksi dll). Variabel juga dapat diartikan sebagai 

pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih.
74

variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya, yaitu Keteladanan Guru (Variabel X) 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, yaitu Akhlak siswa 

(Variabel Y) 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
75

 Jadi populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu.
76

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa siswi kelas V di MI Ma’Arif Singosaren yang berjumlah 20 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.
77
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3.1 

Daftar Sampel 

No Nama Siswa Kelas 

1 Anggik V (Lima) 

2 Arnan Bernio V (Lima) 

3 Atina Aufa Minnati V (Lima) 

4 Azis Fatkur Rohman V (Lima) 

5 Dimas W V (Lima) 

6 Diva Ayu Puspitasari V (Lima) 

7 Febrio V (Lima) 

8 Fitrianti Setya Ramadhani V (Lima) 

9 Hilal Mukafi V (Lima) 

10 Khoirulanam V (Lima) 

11 Meta Arum Mawadani V (Lima) 

12 M. Fandi Tri Ardiansah V (Lima) 

13 Miftakhul Khoirul Annas V (Lima) 

14 Misbakhus Syururi V (Lima) 

15 Putri Fadila Nur Fatika V (Lima) 

16 Rahma Sari V (Lima) 

17 Rizky Yudha Pramudica V (Lima) 

18 Sandya Eka Ananta V (Lima) 

19 Sumah Adif V (Lima) 

20 Yunisa Nur Vadia V (Lima) 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap 

suatu objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka-

angka maupun fakta. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Data tentang Keteladanan Guru di MI Ma’Arif Singosaren 

2) Data tentang Akhlak siswa kelas V di MI Ma’Arif Singosaren 



57 
 

 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pernyataan Angket 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No. Angket 

PENGARUH 

KETELA 

DANAN 

GURU 

TERHADAP  

AKHLAK 

SISWA 

KELAS V DI 

MI 

MA’ARIF 

SINGO- 

SAREN 

TAHUN 

PELAJAR 

AN 

2016/2017 

X1=  

Keteladanan 

Guru 

1. Menjadi teladan 

dalam bertutur kata 

2. Menjadi teladan 

dalam berpakaian 

3. Menjadi teladan 

dalam berperilaku  

4. Menjadi teladan 

dalam beribadah 

 1, 2, 3, 4,5 

 

6, 7, 8, 9, 10, 

 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21 

22, 23, 24, 25 

Y= 

Akhlak 

Siswa 

1. Disiplin 

2. Taat Beribadah 

(Akhlak terhadap 

Allah) 

3. Berperilaku baik 

terhadap orang tua 

dan keluarga  

(Akhlak terhadap 

Orang Tua dan 

keluarga) 

4. Berperilaku baik 

terhadap diri sendiri 

(Akhlak terhadap 

diri sendiri) 

5. Berperilaku baik 

terhadap teman dan 

orang lain (Akhlak 

terhadap teman dan 

sesama) 

6. Berperilaku baik 

terhadap lingkungan 

(Akhlak terhadap 

lingkungan) 

1, 2, 3, 4,  

5, 6, 7, 8, 9 

 

 

10, 11, 12, 13, 14 

 

 

 

 

 

15, 16, 17, 18, 19,  

 

 

 

20, 21, 22 

 

 

 

 

23, 24, 25 
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  Variabel dan indikator keteladanan guru pada kisi-kisi instrumen di 

atas dibuat berdasarkan teori bentuk-bentuk keteladanan guru dan hal-hal 

yang perlu diperhatikan guru sebagai teladan menurut forum KKG dan 

MGMP. Sedangkan variabel dan indikator akhlak siswa pada kisi-kisi 

instrumen di atas di buat berdasarkan teori macam-macam akhlak. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.
78

 Maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden), dan cara 

menjawab juga dilakukan dengan tertulis. Daftar cocok, menunjuk pada 

namanya, merupakan kumpulan dari pernyataan atau pertanyaan yang 

pengisiannya oleh responden dilakukan dengan memberikan tanda centang 

atau tanda (√) pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Jadi “daftar 

cocok” sebenarnya merupakan semacam angket juga tetapi pengisiannya 
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dengan memberikan tanda cocok itulah yang mnyebabkan ia disebut 

demikian.
79

 

Adapun pelaksanaanya, angket diberikan kepada siswa kelas V di MI 

Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, agar mereka 

mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan skala yang 

digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap 

fenomena atau gejala yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian 

disebut variabel penelitian. 

Variabel penelitian ini dijabarkan melalui dimensi menjadi sub 

variabel, sub variabel kemudian dijadikan indikator-indikator yang dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan yang 

berhubungan dengan variabel penelitian. Pertanyaan atau pernyataan yang 

akan dijawab oleh responden berbentuk skala likert yang mempunyai 

gradasi dari sangat positif atau sangat negatif yang diungkapkan dengan 

kata-kata.
80

 

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan/ dukungan 

sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut: 
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Untuk pernyataan positif perskorannya adalah: 

SL : Selalu  = 4 

S : Sering  = 3 

KK : Kadang-kadang = 2 

TP : Tidak Pernah  = 1 

2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
81

 Dibandingkan 

dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti 

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. 

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda 

mati.
82

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang MI Ma’arif 

Singosaren Ponorogo, struktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.
83

 Pada bagian 

ini dijelaskan teknik analisis fakta yang akan digunakan oleh peneliti beserta 

alasannya. Bagi data kuantitatif tentu saja tekniknya adalah statistik. 
84

 

1. Pra Penelitian 

a) Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.
85

 Setelah peneliti menyebarkan instrumen kepada responden 

yang bukan responden sesungguhnya, setelah terisi dan terkumpul, 

peneliti menentukan validitasnya berdasarkan formula tertentu, seperti 

product moment. 
86

 

Product Moment Correlation atau lengkapnya: Product of the 

Moment Correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi 

antar dua variabel, teknik korelasi ini dikembangkan oleh Karl Pearson, 

yang akhirnya disebut Teknik Korelasi Pearson. Rumusnya yaitu:
87
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rxy = 
𝑛  𝑋𝑌  –( 𝑋)( 𝑌)

  𝑛 𝑋²−   𝑋 2  𝑛 𝑌2−( 𝑌)² 
  

Keterangan: 

rxy  = Angka indeks Korelasi Product Moment 

ΣX  = jumlah seluruh nilai X 

ΣY = jumlah seluruh nilai Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

N = Jumlah responden 

 Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item 

pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel. 

Apabila nilai rxy > nilai rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
88

 

  Untuk pengujian validitas instrumen pada penelitian ini, 

peneliti mengambil responden sebanyak 20 siswa. Dari hasil 

perhitungan validitas serta dikonsultasikan pada “r” pada taraf 

signifikan 5% dengan menentukan nilai koefisien korelasi pada derajat 

bebas (db)= n−2 terdapat 50 soal yang dinyatakan valid dengan rincian 

item soal keteladanan guru variabel (x) nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan item 

soal akhlak siswa variabel (y) nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban uji validitas variabel (x) keteladanan guru dan 

variabel (y) akhlak siswa dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

  Dari perhitungan uji validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi berikut: 

Tabel 3.3 

Variabel (x) 

No Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 1,042506134 0,444 Valid 

2 0,557652208 0,444 Valid 

3 0,446147905 0,444 Valid 

4 0,504911587 0,444 Valid 

5 0,518426708 0,444 Valid 

6 0,445284597 0,444 Valid 

7 0,461749269 0,444 Valid 

8 0,644321104 0,444 Valid 

9 0,563496836 0,444 Valid 

10 0,492997122 0,444 Valid 

11 0,659975304 0,444 Valid 

12 0,45018934 0,444 Valid 

13 0,636633068 0,444 Valid 

14 0,473592383 0,444 Valid 

15 0,530780246 0,444 Valid 

16 0,494393682 0,444 Valid 

17 0,525725683 0,444 Valid 

18 0,524557089 0,444 Valid 

19 0,554215206 0,444 Valid 

20 0,480036436 0,444 Valid 

21 0,476591633 0,444 Valid 

22 0,518861401 0,444 Valid 

23 0,446147905 0,444 Valid 

24 0,503578823 0,444 Valid 

25 0,511471387 0,444 Valid 
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Tabel 3.4 

Variabel (y) 

No Item “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 0,622709444 0,444 Valid 

2 0,4965784548 0,444 Valid 

3 0,511098915 0,444 Valid 

4 0,617920496 0,444 Valid 

5 0,531250924 0,444 Valid 

6 0,478897492 0,444 Valid 

7 0,506452124 0,444 Valid 

8 0,594022854 0,444 Valid 

9 0,485338345 0,444 Valid 

10 0,550482025 0,444 Valid 

11 0,594022854 0,444 Valid 

12 0,601064046 0,444 Valid 

13 0,454239196 0,444 Valid 

14 0,58758447 0,444 Valid 

15 0,609276092 0,444 Valid 

16 0,495826224 0,444 Valid 

17 0,475405319 0,444 Valid 

18 0,597129093 0,444 Valid 

19 0,459438269 0,444 Valid 

20 0,688346901 0,444 Valid 

21 0,476969403 0,444 Valid 

22 0,678108688 0,444 Valid 

23 0,591901789 0,444 Valid 

24 0,524902471 0,444 Valid 

25 0,514858003 0,444 Valid 

 

 

b) Uji Reliabilitas instrumen 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki 
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reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). 

Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan 

sebaginya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya.
89

 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika pengukurannya 

konsisten cermat dan akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai 

alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang homogen, 

diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subyek memang belum berubah. Dalam hal ini, relatif sama berarti 

tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara 

hasil beberapa kali pengukuran. Adapun rumus yang digunakan 

adalah dibawah ini:
90

 

Rumus varians masing-masing item ( σi
2 
) 

σi
2 
= 

 𝑥²

𝑛
− (

 𝑥

𝑛
)² 
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  Rumus varians total ( σt² ) 

   σt² = 
 y𝑡

2

𝑛
− (

 𝑦𝑡

𝑛
)² 

Setelah mendapatkan informasi reliabilitasnya, nilai koefisien 

alpha cronbach (r11) dibandingkan dengan nilai rtabel. Apabila nilai r11 

> nilai rtabel, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Berikut 

adalah rumus koefisien alpha cronbach: 

Rumus koefisien alpha cronbach:  

𝑟₁₁ = (
k

k − 1
)(1 −

 σᵢ²

𝜎𝑡²
) 

Keterangan: 

r11 = Koefisien Reliabilitas 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

σi = Varians untuk item soal ke 

σt = Varians total dari skor 

Tabel 3.5 

Hasil perhitungan Reliabilitas semua variabel dengan  

taraf signifikansi 5% 

Variabel Nilai 𝑟11  Nilai rtabel Kesimpulan 

X 0,874615858  0,444 Reliabel 

Y 0,895347019  0,444 Reliabel 
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian variabel X dan variabel Y dinyatakan reliabel. 

Perhitungan varians dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10. 

2. Analisis Penelitian 

a. Uji normalitas 

Penggunaan statistik parametrik mensyaratkan bahwa data 

setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh 

karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dulu 

akan dilakukan pengujian normalitas data. 
91

 

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Lilifors. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
92

 

1) Menghitung nilai fkb. 

2) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data. 

3) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ 

adalah rata-rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan 

rata-rata sampel atau mean sedangkan σ adalah simpangan baku 

populasi dapat ditaksir dengan nilai standard deviasi dari 

sampel. Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan dari 

terkecil ke terbesar. 
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 Ibid, 228 
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 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, 204-209. 
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4) 𝑍 =
X−µ

σ
 

5) Menghitung P≤Z 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf 

signifikan yang tercetak pada leher tabel. Untuk nilai negatif 

lihat kolom luas di luar Z. Untuk nilai  positif lihat kolom luas 

antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

6) Untuk nilai L didapatkan dari selisih fkb/n dan P≤Z 

7) Menentukan hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian  

Tolak Ho jika Lmaksimum>Ltabel 

Terima Ho jika Lmaksimum<Ltabel 

b. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian analisis regressi 

linier sederhana dengan rumus berikut:
93

 

Langkah 1: Mengidentifikasi variabel 

Variabel independen  : Keteladanan guru(x) 
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 Andhita, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 

130-140. 
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Variabel dependen  : Akhlak siswa (y) 

Langkah 2: Membuat tabel perhitungan. 

Langkah 3: Menghitung nilai  𝑥  dengan rumus 𝑥 =  
 𝑋

𝑛
 

Langkah 4: Menghitung nilai 𝑦   dengan rumus 𝑦 =  
 𝑦

𝑛
 

Langkah 5: Menghitung nilai 𝑏1dengan rumus  

`𝑏1 =  
 𝑥𝑦 − 𝑛𝑥𝑦   

( 𝑥2 )–  𝑛𝑥 2
 

 Langkah 6: Menghitung nilai 𝑏𝑜  dengan rumus 

        𝑏𝑜 =  𝑦 −  𝑏1𝑥  

Langkah 7: Mendapatkan model atau persamaan regresi linier 

sederhana 𝑦 =  𝑏𝑜 +  𝑏1𝑥 kemudian 

menginterpretasikan. 

Langkah 8:  Uji signifiknsi model 

1. Menghitung nilai SSR dengan nilai b1,b0, ∑𝑥1 dan 

(∑y) yang telah dihitung sebelumnya 

𝑆𝑆𝑅 =   𝑏𝑜 . 𝑦 + 𝑏1    𝑥. 𝑦 −  
( 𝑦)2

𝑁
 

2. Menghitung nilai SSE 

𝑆𝑆𝐸 =   𝑦₁2 − ( 𝑏𝑜  𝑦 + 𝑏1   𝑥₁𝑦) 

3. Menghitung nilai SST 

       SST = 𝑦₁² −
( y)²

n
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4. Menghitung nilai MSR dengan nilai SSR yang 

sudah didapatkan:  MSR = 
SSR

df
 = 

SSR

1
 

5. Menghitung nilai MSE dengan nilai SSE yang 

sudah didapatkan:  MSE = 
SSE

df
 = 

SSE

n−2
 

6. Membuat tabel Anova dengan perhitungan yang 

telah didapatkan. 

7. Mencari  F hitung dengan rumus 𝐹ℎ𝑖𝑡  =  
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

8. Mencari F tabel dengan rumus 

      𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹  1;𝑁 − 2 ;∝ 

9. Setelah diketahui, maka kita lihat tabel distribusi 

frekuensi. Kemudian membandingkan anatara 𝐹ℎ𝑖𝑡  

dan 𝐹𝑡𝑎𝑏 . Lalu beri kesimpulan 

Langkah 9 : Menginterpretasi parameter model 

                     Menghitung koefisien determinasi lalu 

mengidentifikasinya 𝑅2 =  
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Keterangan:  

𝑅2  = Koefisien Determinasi 

𝑆𝑆𝑅 =  Sum Of Squeare Regression 

𝑆𝑆𝑇 = Sum Of Square Total 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren 

Berkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama, 

maka pada tahun 1956 di kelurahan Singosaren kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo mendirikan madrasah malam dalam rangka 

memenuhi tuntutan masyarakat banyak, demi tercapai cita-citanya ingin 

mempunyai anak yang berkepribadian tinggi dan utama, sebab tak 

mungkin tercapai cita-cita tersebut tanpa pendidikan agama. 

Kemudian tidak berlangsung lama yaitu pada tahun 1958 dilebur 

menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB) masuk pagi hari atas tuntutan 

Departemen Agama untuk menjadikan murid madrasah sesuai dengan 

dasar-dasar dan cita-cita pendidikan di Indonesia. Salah satu langkah ke 

arah terlaksananya maksud itu adalah dengan mengadakan pembaharuan 

secara revolusioner dalam pendidikan madrasah, yang diberi nama 

Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Dalam hal ini Departemen Agama dengan aktif membantu organisasi-

organisasi Islam yang mendirikan dan menyelenggarakan MWB. Sesuai 

denga namanya MBW turut berusaha di samping sekolah-sekolah dari 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pelaksanaan 

Undang- Undang kewajiban belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini 

MWB akan diperlakukan mempunyai hak serta kewajiban. Sebagai 

sekolah negeri atau sekolah partikelir yang melaksanakan wajib belajar. 

MWB mendapat perhatian pemerintah Departemen Agama, karena masih 

banyak rakyat yang akan memilih madrasah bagi anak-anaknya. 

Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa 

untuk mencapai kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi, dan 

transmigrasi.  

Pada tahun 1960 ada perubahan nama yang semula MWB menjadi 

MI. Karena Madrasah Ibtidaiyah atau MI Singosaren itu di bawah 

lembaga pendidikan Ma’arif, maka pada tahun tersebut didirikanlah 

madrasah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren oleh 

organisasi yang diketuai bapak Muhammad Sayid almarhum. Madrasah 

tersebut didirikan di atas tanah wakaf, letaknya jalan Singopuro kelurahan 

Singosaren. 50 meter ke sebelah timur dari perempatan kota lama 

Ponorogo, sedang gedungnya terdiri dari 5 lokal dan satu lokal ruang 

guru. Jadi jelasnya berdirinya madrasah tersebut atas dasar dorongan 

masyarakat Singosaren yang berkeinginan agar anaknya menjadi muslim 

sejati, beriman teguh, beramal saleh, dan berakhlak mulia serta berguna 

bagi masyarakat, agama dan negara. 
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2. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren 

Secara geografis MI Ma’arif Singosaren Ponorogo terletak di jalan 

Singajaya desa Singosaren kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

provinsi Jawa Timur. Batas MI Ma’arif Singosaren Ponorogo sebelah 

timur berbatasan dengan RA Muslimat NU Singosaren, sebelah selatan 

berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah utara berbatasan dengan 

jalan Niken Gandhini, sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk. 

3. Profil singkat Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren 

Nama Madrasah   : MI Ma’arif Singosren 

N.S.M    : 111235020024 

N.I.S    : 111020 

NPSN    : 60714274 

Propinsi    : Jawa Timur 

Otonomi    : Daerah Kabupaten Ponorogo 

Kecamatan   : Ponorogo 

Desa/kelurahan   : Singosaren  

Jalan dan nomor   : 

Kode Pos    : 63492 

Telepon    : 085233517551 

Daerah    : Dekat Kota Lama 

Status Sekolah   : Swasta 
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Akreditasi    : B (2014-2015) 

Tahun Berdiri   : 1960 

Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi 

Bangunan Sekolah  : Milik Lembaga 

Luas Bangunan   : 720 m² 

Jarak ke Pusat Kecamatan  :  7 km  

Jarak ke Pusat Otoda  : 5 km 

Terletak pada lintasan  : Desa 

Jumlah Keanggotaan rayon/KKM : 14 sekolah 

Organisasi Penyelenggara  : Departemen Agama 

Status Kepemilikan Tanah : Tanah milik sendiri 

4. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Singosaren 

a. Visi 

Terbentuknya anak yang berakhlakul karimah berwawasan ahlus 

sunnah waljamaah dan berkualitas dalam IMTAQ dan IPTEK. 

b. Misi 

1) Mengembangkan SDM dengan memberikan tuntutan pada anak, 

bersikap hidup sehari-hari di madrasah maupun di masyarakat 

dengan berpegang teguh pada norma-norma Islam dengan faham 

ASWAJA. 
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2) Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dengan 

menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dalam 

beribadah kehidupan sehari-hari (berpribadi saleh, beragama, dan 

bermasyarakat). 

3) Membina dan mempersiapkan siswa menjadi insan kamil yang 

mampu bersaing di bidang ilmu pemgetahuan. 

c. Tujuan 

1) Membentuk pribadi siswa bersikap baik dan benar dalam 

beribadah 

2) Membentuk pribadi siswa bersikap baik dan benar dalam 

kehidupan  sehari-hari 

3) Membentuk kepribadian siswa yang amanah, jujur, dan ikhlas 

dalam bertindak atau berbuat. 

4) Membentuk siswa yang berprestasi dalam pelajaran agama dan 

pelajaran  umum. 

5) Membentuk siswa yang terampil dalam mengoperasikan teknologi 

(komputer). 

6) Membentuk siswa yang mempunyai wawasan keagamaan yang 

bercirikan “Ahlus Sunnah Waljamaah”. 

7) Menanamkan kepada siswa untuk mempunyai rasa memiliki 

terhadap madrasah, warga madrasah, dan masyarakat sekitar. 
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5. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren  
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Wali Kelas 4 

Puthut Eko 

Ardiansyah,S.Pd 

Unit Perpustakaan 

Diyah Laili H., S.Pd.I 

Tata Usaha 

Evi Tri Fauzathur 

R,S.Pd 

Waka Prasarana 

Mahsun Nahrowi, S.Pd.I 

Waka Kesiswaan 

Puthut Eko N,S.Pd 

Waka Kurikulum 

Suryani,S.Pd 

Komite Sekolah 

Drs.H. Taufan Hadi 

Kepala Madrasah 

Ahmad Slamet,S.Ag 

JABATAN 

Waka Humas 

Sidik Purnomo,S.Pd 

Wali Kelas 3 

Mahsun 

Nahrowi,S.Pd.I 

 

Wali Kelas  2 

Siti Asiyah,S.Pd.I 

 

 

Wali Kelas 1 

Siti Aminanti,S.Pd.I 

Wali Kelas 6 

Sidik 

Purnomo,S.Pd 

Wali Kelas 5 

Suryani,S.Pd 
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6. Keadaan Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren 

a. Keadaan Guru 

Guru memegang peranan penting pada suatu lembaga 

pendidikan karena guru yang terlibat langsung serta tanggung jawab 

terhadap suksesnya proses belajar mengajar. 

Secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Singosaren 

berjumlah 12 orang, dengan perincian 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

dan 9 guru tetap yayasan dan 1 pesuruh. Pendidikan yang ditempuh 

para guru rata-rata S1. Untuk mengetahui keadaan guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren disajikan tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Data Guru Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Status Guru Jumlah 

1 Guru PNS 3 orang 

2 Guru Tetap Yayasan 8 orang 

Jumlah 11 orang 

 

b. Keadaan Murid 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren mempunyai 108 

orang murid dari kelas 1 sampai kelas 6, yang terdiri dari 63 siswa 

laki-laki dan 45 siswa perempuan. Untuk mengetahui jumlah siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren dapat dilihat di tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Data siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Kelas I 12 11 23 

2 Kelas II 8 7 15 

3 Kelas III 9 8 17 

4 Kelas IV 12 4 16 

5 Kelas V 13 7 20 

6 Kelas VI 9 8 17 

Total 63 45 108 

 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Singosaren 

Madrasah telah memiliki lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah 

siswa/m
2
. Madrasah memiliki 13 ruangan, 6 ruang kelas, 1 ruang kepala 

sekolah, 1 ruang guru, 1 lab komputer, 1 tempat ibadah, 1 tempat 

olahraga, 2 kamar mandi/wc. Perabot kelas seperti meja, kursi, lemari, rak 

buku sudah lengkap. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Kondisi Gedung Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No Jenis Ruangan Jum 

lah 

Kondisi 

Baik Rusak 

ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 6 3 - 3 - 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 1 - - - 

3 Ruang Guru 1 1 - - - 

4 Ruang Lab Komputer 1 - - - 1 

5 Tempat ibadah 1 1 - - - 

6 Tempat olahraga 1 - - 1 - 

7 Kamar mandi/wc 2 - - - 2 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang hasil penskoran angket keteladanan guru di 

MI Ma’arif Singosaren. 

Untuk mendapatkan data tentang keteladanan guru, peneliti 

menyebarkan angket kepada seluruh responden sesuai dengan butir-butir 

instrumen yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

sampel seluruh siswa-siswi kelas V di MI Ma’arif Singosaren yang 

berjumlah 20 siswa. 

Skor jawaban instrumen angket keteladanan guru di MI Ma’arif 

Singosaren: 
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Tabel 4.4 

Skor dan frekuensi responden keteladanan guru 

di MI Ma’arif Singosaren 

No Nilai Angket Frekuensi 

1 97 1 

2 95 1 

3 94 2 

4 93 2 

5 92 1 

6 91 3 

7 90 2 

8 89 2 

9 88 2 

10 86 1 

11 84 1 

12 83 1 

13 71 1 

 

  Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

keteladanan guru tertinggi bernilai 97 dengan frekuansi 1 orang, dan 

terendah bernilai 71 dengan frekuansi 1 orang. Adapun secara terperinci 

hasil angket keteladanan guru dari responden dapat dilihat pada lampiran 3 

2. Deskripsi data tentang hasil penskoran angket akhlak siswa kelas V di 

MI Ma’arif Singosaren 

 Untuk memperoleh data tentang akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif 

Singosaren, peneliti menyebarkan angket kepada seluruh responden 

sesuai dengan butir-butir instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, 
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peneliti memperoleh data tentang akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif 

Singosaren yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Skor dan frekuensi responden akhlak siswa kelas V 

di MI Ma’arif Singosaren 

No Nilai angket Frekuensi 

1 96 1 

2 95 1 

3 94 2 

4 93 2 

5 92 2 

6 91 2 

7 90 3 

8 89 2 

9 85 2 

10 83 2 

11 72 1 

  

 Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

akhlak siswa kelas V tertinggi bernilai 96 dengan frekuensi 1 orang, dan 

terendah bernilai 72 dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara terperinci 

penskoran jawaban angket dari responden dapat dilihat pada lampiran 4. 
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C. Analisis Data 

1. Analisis data keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren 

 Untuk memperoleh data tentang keteladanan guru di MI Ma’arif 

Singosaren, peneliti menyebar angket kepada seluruh responden yaitu 

siswa-siswi kelas V di MI Ma’arif Singosaren yang berjumlah 20 siswa. 

 Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan 

penskorannya adalah: 

Selalu  : 4 

Sering  : 3 

Kadang-kadang : 2 

Tidak pernah : 1 

 Untuk memperoleh jawaban tentang seberapa baik keteladanan guru 

di MI Ma’arif Singosaren, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan 

Mean dan Standar Deviasi untuk menentukan kategori keteladanan guru 

sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. 
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Tabel 4.6 

Perhitungan Mean dan Standar deviasi variabel keteladanan guru 

di MI Ma’arif Singosaren 

No X F f.x x
2 

f.x
2 

1 97 1 97 9409 9409 

2 95 1 95 9025 9025 

3 94 2 188 8836 17672 

4 93 2 186 8649 17298 

5 92 1 92 8464 8464 

6 91 3 273 8281 24843 

7 90 2 180 8100 16200 

8 89 2 178 7921 15842 

9 88 2 176 7744 15488 

10 86 1 86 7396 7396 

11 84 1 84 7056 7056 

12 83 1 83 6889 6889 

13 71 1 71 5041 5041 

  ∑f=20 ∑f.x=1789 ∑x
2=102811 ∑f.x

2=160623 

  

 Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari mean dan standar 

deviasinya dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari rata-rata (Mean) dari variabel X 

Mx = 
 𝑓𝑥

𝑛
 

 = 
1789

20
 

 = 89,45 
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b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

SDx =   
 𝑓𝑥 ²

𝑛
− (

 𝑓𝑥

𝑛
)² 

 =  
160623

20
− (

1789

20
)² 

 =  8031,15 − (89,45)² 

 =  8031,15 − 8001,3025 

 = √298475 

 = 5,463286557 

 Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx = 89,45, 

dan SDx = 5,463286557. Untuk menentukan kategori keteladanan 

guru sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik, dilanjutkan 

dengan rumus berikut: 

Mx + 1.SDx = 89,45 + 1 × 5,463286557 

  = 89,45 + 5,463286557 

   = 94,91328656  

  = 95 (dibulatkan)  

Mx – 1.SDx  = 89,45 – 1 × 5,463286557 

  = 89,45 – 5,463286557 

  = 83,98671344  

  = 84 (dibulatkan) 
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 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 95 

dikategorikan keteladanan guru sangat baik, sedangkan skor kurang 

dari 84 dikategorikan tingkat keteladanan guru itu kurang baik, dan 

skor diantara 84-95 dikategorikan keteladanan guru baik, dan cukup 

baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Kategori keteladanan guru (X) 

No Skor Banyak 

responden 

Prosentase Kategori 

1 > 95 1 1

20
 × 100% = 5% 

Sangat 

Baik 

2 90-95 11 11

20
 × 100% = 55% 

Baik 

3 84-89 6 6

20
 × 100% = 30% 

Cukup 

baik 

4 <84 2 2

20
 × 100% = 10% 

Kurang 

Baik 

Jumlah  20 100%  

 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan keteladanan 

guru di MI Ma’arif Singosaren dalam kategori sangat baik dengan 

frekuensi 1 responden (5%), dalam kategori baik 11 responden (55%), 

kategori cukup baik 6 responden (30%), dan kategori kurang baik 

sebanyak 2 responden (10%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren adalah 

baik. 
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2. Analisis data akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren 

 Untuk memperoleh data tentang akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif 

Singosaren, peneliti menyebar angket kepada seluruh responden yaitu 

siswa-siswi kelas V di MI Ma’arif Singosaren yang berjumlah 20 siswa. 

 Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan 

penskorannya adalah: 

Selalu  : 4 

Sering  : 3 

Kadang-kadang : 2 

Tidak Pernah : 1 

 Untuk memperoleh jawaban tentang seberapa baik akhlak siswa kelas 

V di MI Ma’arif Singosaren, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk menentukan kategori 

keteladanan guru sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. 

Tabel 4.8 

Perhitungan standar deviasi variabel akhlak siswa kelas V 

di MI Ma’arif Singosaren 

No X F f.x x
2 

f.x
2 

1 96 1 96 9216 9216 

2 95 1 95 9025 9025 

3 94 2 188 8836 17672 
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4 93 2 186 8649 17298 

5 92 2 184 8464 16928 

6 91 2 182 8281 16562 

7 90 3 270 8100 24300 

8 89 2 178 7921 15842 

9 85 2 170 7225 14450 

10 83 2 166 6889 13778 

11 72 1 72 5184 5184 

  ∑f=20 ∑f.x=1787 ∑x
2=87790 ∑f.x

2=160255 

 

 Dari hasil perhitungan data di atas, kemudian dicari mean dan standar 

deviasinya dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari rata-rata (Mean) dari variabel Y  

Mx = 
 𝑓𝑥

𝑛
 

 = 
1787

20
 

 = 89,35 

b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

SDx =   
 𝑓𝑥 ²

𝑛
− (

 𝑓𝑥

𝑛
)² 

 =  
160255

20
− (

1787

20
)² 

 =  8012,75 − (89,35)² 

 =  8012,75 − 7983,4225 

 =  29,3275  = 5,415487051 
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 Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx = 89,35, 

dan SDx = 5,415487051. Untuk menentukan kategori akhlak siswa 

sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik, dilanjutkan dengan 

rumus berikut: 

Mx + 1.SDx = 89,35 + 1 × 5,415487051 

  = 89,35 + 5,415487051 

   = 94,76548705 

  = 95 (dibulatkan) 

Mx – 1.SDx  = 89,35 – 1 × 5,415487051 

  = 89,35 – 5,415487051 

  = 83,93451295 

  = 83 (dibulatkan) 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 95 

dikategorikan akhlak siswa sangat baik, sedangkan skor kurang dari 

83 dikategorikan akhlak siswa kurang baik, dan skor diantara 83-95 

dikategorikan akhlak siswa baik, dan cukup baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.9 

Kategori Akhlak siswa (Y) 

No Skor Banyak 

responden 

Prosentase Kategori 

1 > 95 1 1

20
 × 100% = 5% 

Sangat 

Baik 

2 89-95 14 14

20
 × 100% = 70% 

Baik 

3 83-88 4 4

20
 × 100% = 20% 

Cukup 

baik 

4 <83 1 1

20
 × 100% = 5% 

Kurang 

Baik 

Jumlah  20 100%  

  

 Dari tabel di atas diketahui bahwa yang menyatakan akhlak siswa 

kelas V di MI Ma’arif Singosaren dalam kategori sangat baik dengan 

frekuensi 1 responden (5%), dalam kategori baik 14 responden (70%), 

kategori cukup baik 4 responden (20%), dan kategori kurang baik 

sebanyak 1 responden (5%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren 

adalah baik. 

3. Analisis data pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak siswa kelas 

V di MI Ma’arif Singosaren. 

a. Uji Normalitas 

  Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui pengaruh 

keteladanan guru terhadap akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif 
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Singosaren, maka dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah data dari setiap variabel yang 

diteliti itu normal atau tidak. Ada beberapa rumus yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas data, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan rumus Lillifors. Kemudian untuk hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil uji normalitas dengan rumus Lillifors 

Variabel N Kriteria pengujian Ho Keterangan 

Lmaksimum Ltabel 

X 20 0,160 0,190 Berdistribusi Normal 

Y 20 0,129 0,190 Berdistribusi Normal 

    

  Dari tabel di atas dapat diketahui harga Lmaksimum untuk variabel X 

dan variabel Y, selanjutnya dikonsultasikan dengan Ltabel diperoleh 

hasil bahwa masing-masing Lmaksimum lebih kecil daripada Ltabel. 

Demikian dapat disimpulkan bahawa variabel X dan variabel Y 

berdistribusi normal. Adapun hasilnya dapat dilihat pada lampiran. 

   Setelah data terkumpul dan dinyatakan berdistribusi normal, maka 

selanjutnya dihitung pengaruh keteladanan guru dengan akhlak siswa 

kelas V di MI Ma’arif Singosaren tahun pelajaran 2016/2017. 

Kemudian data tersebut ditabulasikan dengan teknik perhitungan 

dengan rumus analisis Regresi Linier Sederhana. 
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b. Pengajuan Hipotesis 

 Pengolahan data hasil penelitian selanjutnya adalah mencari 

antara variabel X dan variabel Y. Dari pernyataan angket yang 

diklasifikasikan dalam kategori variabel bebas dan selanjutnya 

dinyatakan dengan X yakni keteladanan guru, diperoleh hasil angket 

dari masing-masing responden. Nilai yang diperoleh dari angket ini 

kemudian dikorelasikan dengan pernyataan angket akhlak siswa, yang 

mana nilai tersebut merupakan representasi dari variabel terikat yang 

selanjutnya dinyatakan dengan variabel Y dan dihitung menggunakan 

rumus regresi linier sederhana. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

1) Langkah 1 : Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

 Variabel independen : keteladanan guru (x) 

 Variabel dependen : akhlak siswa (y) 

2) Langkah 2 : Membuat tabel perhitungan 

X Y x.y 𝑥2  𝑦2 

71 72 5112 5041 5184 

90 92 8280 8100 8464 

88 89 7832 7744 7921 

97 95 9215 9409 9025 
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84 85 7140 7056 7225 

89 91 8099 7921 8281 

95 93 8835 9025 8649 

91 90 8190 8281 8100 

93 94 8742 8649 8836 

86 83 7138 7396 6889 

94 96 9024 8836 9216 

92 94 8648 8464 8836 

91 93 8463 8281 8649 

89 90 8010 7921 8100 

90 89 8010 8100 7921 

91 90 8190 8281 8100 

88 85 7480 7744 7225 

83 83 6889 6889 6889 

93 92 8556 8649 8464 

94 91 8554 8836 8281 

∑X= 

1789 

∑Y= 

1787 

∑xy= 

160407 

∑𝑥2= 

160623 

∑𝑦2= 

160255 

 

3) Langkah 3 : menghitung nilai 𝑥  
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  𝑥  =
 𝑥

𝑛
 = 

1789

20
 = 89,45 

4) Langkah 4 : menghitung nilai 𝑦  

  𝑦  = 
 𝑦

𝑛
 = 

1787

20
 = 89,35 

5) Langkah 5 : menghitung nilai b1 

 b1 = 
( 𝑥𝑦  − 𝑛𝑥𝑦    

  𝑥2  − 𝑛𝑥 ²
  

 b1 = 
 160407  −  20  89,45 (89,35)

 160623  −  20 (89,45)²
 

 b1 = 
 160407  − (159847,15)

 160623  − (160026,05)
 

 b1 = 
(559,85)

(596,95)
 

 b1 = 0,937850741  

6) Langkah 6 : menghitung nilai b0 

 b0 = 𝑦 – b1𝑥  

 b0 = 89,35 − (0,937850741) (89,45) 

 b0 = 89,35 – 83,89074878 

 b0 = 5,45925122 

7) Langkah 7 : mendapatkan model/persamaan regresi linier 

sederhana 

 𝑦  = b0 + b1𝑥 

  𝑦  = 5,45925122 + 0,937850741𝑥 
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8) Langkah 8 : uji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel anova (analysis of 

variance) 

1. Menghitung nilai SSR  

SSR = (b0∑y + b1∑xy) – 
( 𝑦)²

𝑛
 

SSR = ((5,45925122)(1787) + (0,937850741)(160407)) –  

 
(1787)²

20
 

SSR = (9755,68193 + 150437,8238) – (159668,45) 

SSR = 160193,5057 – 159668,45 

SSR = 525,055677 

2. Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑y² − (b0∑y + b1∑xy) 

SSE = 160255 – ((5,45925122)(1787) + (0,937850741) 

  (160407)) 

SSE = (160255) – (9755,68193 + 150437,8238) 

SSE = 160255 – 160193,5057 

SSE = 61,4943 

3. Menghitung nilai SST 

SST = ∑y² − 
( 𝑦)²

𝑛
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SST = 160255 – 
(1787)²

20
 

SST = 160255 − 
3193369

20
 

SST = 160255 – 159668,45 

SST = 586,55 

4. Menghitung nilai MSR 

MSR = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

MSR = 
525,055677

1
 

MSR = 525,055677 

5. Menghitung nilai MSE 

MSE = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 = 

𝑆𝑆𝐸

𝑛  −2
 

MSE = 
61,4943

 20−2 
 

MSE = 
61,4943

18
 

MSE = 3,41635 

6. Membuat tabel anova 

Dengan hasil perhgitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel anova. 
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Tabel 4.11 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square 

(MS) 

Regression 1 SS Regression 

(SSR) 

525,055677 

MS Regression 

(MSR) 

525,055677 

Error 18 SS Error (SSE) 

61,4943 

MS Error  

(MSE) 

3,41635 

Total 19 SS Total (SST) 

586,55 

 

 

7. Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis 

H0 : ß1 = 0 Keteladanan guru tidak berpengaruh terhadap            

akhlak siswa 

HI : ß1 ≠ 0 Keteladanan guru berpengaruh terhadap akhlak siswa 

Daerah penolakan 

Fhitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Fhitung = 
525,055677

3,41635
  

Fhitung = 153,6890766 
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Ftabel = Fα (1;n−2) = F0,05(1;18) = 4,41 

 Pada taraf 0,05% Ftabel sebesar 4,41 maka Fhitung > Ftabel maka 

tolak Ho, artinya variabel independen x yaitu keteladanan guru 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen y 

yaitu akhlak siswa. 

9) Langkah 9 : meginterpretasi parameter model 

 Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan persamaan/ 

model regresi linier sederhananya adalah: 

 𝑦 = 5,45925122 + 0,937850741𝑥 

  Dari model tersebut dapat diketahui bahwa akhlak siswa (y) 

akan meningkat apabila keteladanan guru ditingkatkan dan 

sebaliknya. 

Menghitung niai R² 

 R² = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

 R² = 
525,055677

586,55
 

 R² = 0,895159282 

 R² = 89,51592822% 

 Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) di atas 

didapatkan nilai yang tergolong tinggi yaitu 89,51592822%, artinya 

variabilitas/faktor keteladanan guru (x) berpengaruh sebesar 
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89,51592822% terhadap akhlak siswa (y) dan 10,48407178% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren 

 Dari perhitungan dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren dalam kategori sangat baik 

dengan frekuensi 1 responden (5%), dalam kategori baik 11 responden 

(55%), kategori cukup baik 6 responden (30%), dan kategori kurang baik 

sebanyak 2 responden (10%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren adalah baik 

dengan prosentasenya 55%. 

2. Akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren 

 Dari perhitungan dapat diketahui bahwa yang menyatakan akhlak 

siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren dalam kategori sangat baik 

dengan frekuensi 1 responden (5%), dalam kategori baik 14 responden 

(70%), kategori cukup baik 4 responden (20%), dan kategori kurang baik 

sebanyak 1 responden (5%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren adalah 

baik dengan prosentase 70%. 
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3. Pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak siswa kelas V di MI 

 Ma’arif Singosaren. 

 Berdasarkan hasil analisis data di atas, dengan perhitungan statistik 

dikemukakan bahwa Fhitung = 153,6890766 Pada taraf 0,05% Ftabel sebesar 

4,41 maka Fhitung > Ftabel maka tolak Ho, artinya variabel independen x yaitu 

keteladanan guru secara signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen y yaitu akhlak siswa. Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya 

juga didapat persamaan/ model regresi sederhananya yaitu 𝑦  = 5,45925122 

+ 0,937850741𝑥. Dari model tersebut dapat diketahui bahwa akhlak siswa 

(y) akan meningkat apabila keteladanan guru ditingkatkan dan sebaliknya. 

 Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) di atas didapatkan 

nilai yang tergolong tinggi yaitu 89,51592822%, artinya variabilitas/faktor 

keteladanan guru (x) berpengaruh sebesar 89,51592822% terhadap akhlak 

siswa (y) dan 10,48407178% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

keteladanan guru berpengaruh terhadap akhlak siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian data dan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren tahun pelajaran 2016/2017 

tergolong baik. Hal ini terbukti yang menyatakan keteladanan guru di MI 

Ma’arif Singosaren dalam kategori sangat baik dengan frekuensi 1 

responden (5%), dalam kategori baik 11 responden (55%), kategori cukup 

baik 6 responden (30%), dan kategori kurang baik sebanyak 2 responden 

(10%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

keteladanan guru di MI Ma’arif Singosaren adalah baik. 

2. Akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren tahun pelajaran 

2016/2017 tergolong baik. Hal ini terbukti yang menyatakan akhlak siswa 

kelas V di MI Ma’arif Singosaren dalam kategori sangat baik dengan 

frekuensi 1 responden (5%), dalam kategori baik 14 responden (70%), 

kategori cukup baik 4 responden (20%), dan kategori kurang baik 

sebanyak 1 responden (5%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa akhlak siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren adalah 

baik. 
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3.   Terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak siswa, dengan 

perhitungan statistik  dikemukakan bahwa Fhitung = 153,6890766 pada 

taraf 0,05% Ftabel sebesar 4,41 maka Fhitung > Ftabel maka tolak Ho, artinya 

variabel independen x yaitu keteladanan guru secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen y yaitu akhlak siswa. 

Selanjutnya, dari perhitungan sebelumnya juga didapat persamaan/model 

regresi sederhananya yaitu 𝑦  = 5,45925122 + 0,937850741𝑥. Dari model 

tersebut dapat diketahui bahwa akhlak siswa (y) akan meningkat apabila 

keteladanan guru ditingkatkan dan sebaliknya. 

 Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) didapatkan nilai 

yang tergolong tinggi yaitu 89,51592822%, artinya variabilitas/faktor 

keteladanan guru (x) berpengaruh sebesar 89,51592822% terhadap akhlak 

siswa (y) dan 10,48407178% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak 

termasuk dalam model. 

 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh keteladanan 

guru terhadap akhlak siswa di MI Ma’arif Singosaren, maka saran-saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
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1. Lembaga Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

mengambil kebijakan untuk meningkatkan keteladanan guru yang lebih 

baik di Madrasah tersebut, agar dapat meningkatkan pula akhlak 

siswanya. 

2. Bapak/ ibu guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dorongan bagi bapak/ ibu 

guru untuk berperilaku dan bertutur kata yang lebih baik lagi, karena 

setiap yang dilakukan guru akan diteladani oleh siswanya. 

3. Bagi orang tua 

Dengan melihat adanya pengaruh keteladanan guru terhadap akhlak 

siswa, maka hendaknya orang tua lebih memperhatikan dan menjaga 

perilaku dan tutur katanya pula, karena bila di rumah anak akan 

meneladani orang tuanya. 

4. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik hendaknya dapat memilih perkataan dan perbuatan 

baik yang patut untuk diteladani, karena terdapat bermacam-macam 

karakter manusia yang berbeda-beda, untuk itu haruslah pandai dalam 

menjaga diri. 
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