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ABSTRAK 

  
 

Nijar, Moh Fatkul. 2019. Implikasi Keteladanan Guru 

Terhadap Akhlak Siswa di SMAN 1 Jetis. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Muhamad Nurdin, M.Ag. 

Kata Kunci: keteladanan Guru, Akhlak. 

 

      Perubahan perilaku yang dapat ditunjukan oleh peserta 

didik harus dipengaruhi oleh latar belakang keteladanan 

yang baik berupa perbuatan atau prilaku yang ditunjukan 

dari seorang guru karena setiap hari guru sama siswa di 

lingkungan sekolah selalu bertemu, maka dari itu 

keteladanan dari seorang guru itu penting. Hal yang terjadi 

di SMAN 1 Jetis sebagian guru tidak mencerminkan 

berprilaku yang disiplin terhadap siswa karena adanya 

sebagian guru yang melanggar ketentuan tata tertib guru 

yang berlaku di sekolah salah satunya yaitu sebagian guru 

terlambat datang di sekolah sebanyak berjumlah 10 pendidik 

selama dua pekan, hal tersebut menimbulkan tidak 

kedisplinan waktu. Selain itu juga sebanyak berjumlah 5 

seorang guru yang tidak mengenakan pakaian harian guru 

dan 3 seorang guru berpakaian tidak rapi, hal ini melanggar 

ketentuan dalam berpakaian di sekolah. Mengingat guru itu 

sosok figur yang sangat berpengaruh dalam pembentukan 

dan pembinaan akhlak terhadap siswa, maka sangat 

diperlukan keteladanan yang baik dari seorang guru.  

      Adapun tujuan penelitian ini untuk; (1) mengetahui 

keteladanan kepribadian guru di SMAN 1 Jetis. (2) 

mengetahui keteladanan sosial guru di SMAN 1 Jetis. (3) 

mengetahui implikasi keteladanan guru terhadap akhlak 

siswa di SMAN 1 Jetis. 



 

 

      Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan Pengumpulan data 

menggunakan teknik mewawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisa data menggunakan 

teknik analisis data Miles dan Huberman meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

      Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; 

(1) Keteladanan kepribadian guru berupa: berprilaku yang 

disiplin, inspirator, berakhlak mulia, berwibawa, berprilaku 

bijaksana dan religius. (2) Keteladanan sosial berupa: 

berkomunikasi yang secara efektif dengan siswa, sesama 

pendidik, dan orang tua siswa. (3) Implikasi keteladanan 

guru yang positif, berupa: siswa menjadi berprilaku sopan 

santun, berpakaian yang rapi dan berakhlak terpuji di 

sekolah. Implikasi keteladanan guru yang negatif, berupa: 

sebagian siswa cenderung berprilaku tidak sopan santun, 

berpakaian seronoh dan sebagian siswa tidak berakhlak 

terpuji di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

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 

                                                           
1
Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 5. 
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pepatah Jawa yang mengatakan bahwa guru singkatan 

dari “digugu lan ditiru”, semua yang ada pada diri guru 

harus bisa memberikan keteladanan bagi siswa dan 

masyarakat.2 Dalam pengertian yang sederhana, guru 

adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik.  

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentui, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di masjid, disurau/mushola, dirumah, 

dan sebagainya. Guru memang menempati kedudukan 

yang terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang 

menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat 

tidak meragukan figur guru.3 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 

                                                           
2
Erwin Widiasmoro, Rahasia Menjadi Guru Idola: Panduan 

Memaksimalkan Proses Belajar Mengajar Secara Kreatif dan Interaktif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 86. 
3
Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 31. 
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pendidikan maupun kegiatan yang jauh dari ranah 

pendidikan.4 

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.5 Guru perlu mengenal sifat-sifat kepribadian 

murid agar guru mudah mengadakan pendekatan pribadi 

dengan mereka.  

Dengan demikian, hubungan pribadi menjadi lebih 

dekat dan akan mendorong pengajaran lebih efektif. 

Selain dari itu guru dapat pula menyediakan kegiatan-

kegiatan yang serasi dengan kepribadian mereka dan 

memelihara sifat-sifatyang baik serta sedapat mungkin 

mengurangi sifat-sifat yang jelek.6 

Dalam agama Islam, bahkan sangat diistimewakan 

pendidikan keteladanan ini. Dengan ikonnya adalah 

Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan yang paling 

                                                           
4
Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan 

Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi Guru yang Dicintai dan 

Diteladani oleh Siswa  (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 50. 
5
 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan 

Reformasi Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 17.  
6
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2006), 105. 
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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.7 

Akhlak adalah kata serapan dari bahasa Arab, Al-

Akhlakyang merupakan bentuk jamak dari kata al-khulq. 

Kata ini digunakan dalam Al-Qur‟an ketika Allah SWT 

menyatakan keagungan budi pekerti Nabi Muhammad 

SAW, yaitu dalam firman-Nya: “Dan sesungguhnya 

kamu benarbenar berbudi pekerti (khuluq) yang agung”. 

(Q.S Al-Qalam: 4).8 

Menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin: 

Akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

menimbulkan segala perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pikiran dan 

                                                           
7
Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan 

Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi Guru yang Dicintai dan 

Diteladani oleh Siswa (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 50-55. 
8
Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun 

Karakter Generasi Muda (Bandung: MARJA, 2012), 22-32. 
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pertimbangan.9Secara 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. Ulama-ulama 

ahli yang lain memberikan definisi sebagai berikut: 

“Akhlak ialah gambaran jiwa yang tersembunyi yang 

timbul pada manusia ketika menjalankan perbuatan-

perbuatan yang tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. 

Yang dimaksud dengan sifat dan amal perbuatan 

lahir disini ialah sifat dan amal yang dijelmakan oleh 

anggota lahir manusia, misalnya kelakuan-kelakuan 

yang  dikerjakan oleh mulut, tangan, gerakan badan dan 

sebagainya.  

Disamping sifat dan amal lahir, juga akhlak 

meliputi sifat dan amal batin, yaitu yang dilakukan oleh 

anggota batin manusia, yakni hati. seseorang yang benci 

melihat temannya karena ia lebih kaya daripadanya, lalu 

mencita-citakan supaya kekayaan itu hilang dan lenyap 

daripadanya, adalah orang yang tidak berakhlak. kalau ia 

seorang yang berakhlak tinggi seharusnya ia merasa 

senang akan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada 

temannya. Dan manakala ia ingin mendapat yang 

demikian, maka ia harus berusaha dengan jalan dan cara 

yang halal. Orang dapat dikatakan berakhlak tinggi, bila 

                                                           
9
Anwar Masy‟ari, Akhlak Al-Qur’an (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

2007), 3. 
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anggota lahir dan anggota batinnya bersih dari penyakit-

penyakit akhlak dan kuman-kuman yang merusak budi-

pekerti. 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa 

akhlak ialah sumber dari segala perbuatan yang 

sewajarnya, yakni tidak dibuat-buat. Dan perbuatan yang 

dapat kita lihat sebenarnya adalah merupakan gambaran 

dari sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa. 

Dengan demikian, sumber akhlak bagi kaum 

muslim adalah Al-Qur‟an dan sunnah. Memang, 

persoalan akhlak dalam islam banyak dibicarakan dan 

dimuat dalam Al-Qur‟an 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.10 

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 dapat memperoleh hal- hal seperti 

ridha Allah SWT, berkepribadian muslim, dan perbuatan 

yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela.11 

                                                           
10

Ibid., 33. 
11

Rosihon Anwar, Akidah Akhlak  (Bandung: Pustaka Setia, 

2008), 211-212. 
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Keberhasilan menerapkan teori keteladanan dalam 

pendidikan bukan hanya diakui oleh Al-Qur‟an, 

melainkan orang-orang Barat pun 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.12 

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 

                                                           
12

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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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.13 

Pupuh Fathurahman dan Apip Muhammad 

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.14 

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.Dari dua 

                                                           
13

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), 141. 
14

Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter 

(Bandung: Refika Aditama, 2013), 56. 
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pendapat di atas, nampaknya perlu untuk dikonfirmasi di 

lapangan mengenai keteladanan guru dengan akhlak.  

Pada penjajakan awal di SMAN 1 Jetis tahun 

pelajaran 2018/2019, peneliti menemukan bahwa adanya 

guru melanggar peraturan tata tertib sekolah seperti 

dalam berpakaian atau berbusana dan kehadiran di 

sekolah. Mengingat keteladanan guru itu sangat 

berpengaruh dalam pembentukan dan pembinaan akhlak 

pada siswa, maka sangat diperlukan keteladanan dari 

pendidik. 

Berangkat dari uraian diatas, maka dari sinilah 

pentingnya keteladanan guru terhadap siswa 

disekolah.Karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul ”IMPLIKASI 

KETELADANAN GURU TERHADAP AKHLAK 

SISWA DI SMAN 1 JETIS.  

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

fokus penelitian ini adalah: 

1. Tentang keteladanan kepribadian guru di SMAN 1 

Jetis. 

2. Tentang keteladanan sosial guru di SMAN 1 Jetis. 

3. Tentang implikasi keteladan guru terhadap akhlak 

siswa di SMAN 1 Jetis. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat penulis uraikan rumusan masalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana keteladanan kepribadian guru di SMAN 1 

Jetis? 

2. Bagaimana keteladanan sosial guru di SMAN 1 Jetis? 

3. Bagaimana implikasi keteladan guru terhadap akhlak 

siswa di SMAN 1 Jetis? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis 

kemukakan di atas maka dapat penulis uraikan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keteladanan kepribadian guru di 

SMAN 1 Jetis. 

2. Untuk mengetahui keteladanan sosial guru di SMAN 

1 Jetis. 

3. Untuk mengetahui implikasi keteladan guru terhadap 

akhlak siswa SMAN 1 Jetis. 

 

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 wawasan dan keilmuan dalam dunia 

pendidikan, khususnya tentang keteladanan guru 

dengan akhlak siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan masukanyang 

dapat digunakan dalam melaksanakanperan guru 

dalam memberi keteladanan terhadap akhlak 

siswa. 

b. Bagi Guru 

Bagi guru SMAN 1 Jetis dapat sebagai acuan 

dalam pertimbangan dalam usahanya untuk 

meningkatkan pengetahun dan sebagai pijakan 

guru agar lebih memperoleh gambaran 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 

Di dalam penulisan skripsi di awali dengan bagian 

awal yang terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 

motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel 

(jika ada), daftar gambar (jika ada), daftar lampiran, dan 

pedoman transliterasi. 

Dalam pembahasan skripsi penulis membagi dalam 

bagian-bagian, tiap bagian terdiri bab-bab, setiap bab 

terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan dalam 

kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. 

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk 
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mempermudah para pembaca dalam menelaah isi 

kandungan yang ada di dalamnya. Skripsi ini terdiri dari 

enam bab, adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

Bab Iberisi pendahuluan. Bab ini merupakan 

gambaran umum atau pola dasar/tempat berpijak untuk 

memberikan pola penilaian bagi keseluruhan isi skripsi 

yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab IIberisi telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori. Bab ini berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

pemikiran dan penlitian. Dalam bab ini akan 

menguatkan landasan teoritik meliputi: keteladanan 

guru, keteladanan kepribadian guru, keteladanan sosial, 

Pembinaan akhlak siswa. 

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang 

membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan penelitian sehingga 

mempermudah peneliti melakukan penelitian terkait 

Implikasi keteladanan guru terhadap akhlak siswa di 

SMAN 1Jetis. 

Bab IV membahas tentang temuan peneliti yang 

meliputi paparan data yang terdiri atas data umum lokasi 

penelitian dan data khusus. Gambaran data umum lokasi 

penelitian berbicara tentang SMAN 1 Jetis yang 

meliputi: sejarah SMAN 1 Jetis, letak geografis, 



13 

 

identitas sekolah, visi dan misi, tujuan, struktur 

organisasi. data guru, data siswa dan sarana dan 

prasarana. Adapun deskripsi data khusus akan 

membahas keteladanan kepribadian guru di SMAN 1 

Jetis, keteladanan sosial guru di SMAN 1 Jetis, implikasi 

keteladanan guru terhadap akhlak siswa di SMAN 1 

Jetis. 

Bab Vberisi tentang pembahasan analisis tentang 

membahas keteladanan kepribadian guru di SMAN 1 

Jetis, keteladanan sosial guru di SMAN 1 Jetis, implikasi 

keteladanan guru terhadap akhlak siswa di SMAN 1 

Jetis. 

Bab VI berupa penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran. 

Dan dalam bagian akhir penulisan skripsi ini 

meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat 

hidup, surat izin penelitian, surat telaah melakukan 

penelitian, pernyataan keaslian tulisan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping menggunakan buku-buku atau referensi 

yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian 

terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan dan juga 

sebagai salah satu bahan acuan mengingat belajar dari 

sebuah pengalaman, berdasarkan penelitian yang 

terdahulu, yakni:  

Pertama, mahasiswa yang bernama Silvia 

Widyasari, Program Studi: Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Tahun: 2018. 

mengambil judul skripsi yaitu: Menumbuhkan 

Kedisiplinan Peserta Didik Melalui Keteladanan Kepala 

Sekolah (Studi Kasus di SMP Terpadu „Ibadurrahman 

Nglayang Jenangan Ponorogo). Dari hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa: (1) Keteladanan yang ada di 

SMP Terpadu „Ibadurrahman sudah baik dan terus 

mengalami perkembangan yang bagus, dilihat dari 

peserta didik yang mengikuti kegiatan di sekolah juga 

dalam pembelajaran yang bagus. (2) Strategi yang 

digunakan kepala sekolah dengan pemberian contoh 

langsung dan memulai segala sesuatu terlebih dahulu. 

Sehingga peserta didik akan mengikuti dan menirunya. 

(3) Pendukung dalam pemberian keteladanan dengan 

adanya dukungan dari lingkungan dan wali murid juga 

para guru yang ikut serta memotivasi dan mengarahkan. 

Penghambat dalam pemberian keteladanan ialah masih 
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adanya peserta didik yang belum mematuhi aturan dan 

guru belum seluruhnya ikut berpartisipasi.15 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang. Sama-sama menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang memiliki ciri khas alami 

(natural) sesuai kondisi objektif di lapanagn tanpa 

adanya manipulasi. Sedangkan jenis penelitian ini 

adalah studi kasus. Analisis datanya menikuti konsep 

yang diberikan Milesdan Huberman yang mencangkup 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan.  Sedangkan perbedaannya penelitian 

terdahulu berfokus pada kedisiplinan peserta didik dan 

keteladanan kepala sekolah. sedangkan penelitian 

sekarang lebih berfokus pada keteladanan guru, dan 

juga  penelitian terdahulu pada tingkatan sekolah 

menengah dan penelitian sekarang pada tingkatan 

Sekolah Menengah Atas. 

Kedua, peneliti Efiana Putriningtyas, Program 

Studi: Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah  dan 

Ilmu Keguruan, Tahun: 2017. mengambil judul skripsi 

yaitu: Pengaruh Keteladanan Guru Dan Penegakan 

Peraturan Terhadap Kedisplinan Santri Putri Kelas VII 

MTs di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak 

Ponorogo. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 1) keteladanan guru berpengaruh secara 

signifikan terhadap kedisplinan santri sebesar 4,12%, 

                                                           
15

Silvia Widyasari, “Menumbuhkan Kedisiplinan Peserta Didik 

Melalui Keteladanan Kepala Sekolah di SMP Terpadu ‘Ibadurrahman 

Nglayang Jenangan Ponorogo” (Ponorogo: Skripsi Fakultas Tarbiyah 

IAIN Ponorogo, 2018), 3. 
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termasuk dalam ketegori pengaruh rendah. 2) 

penegakan peraturan termasuk dalam kategori pengaruh 

rendah. 3) keteladanan guru dan penegakan peraturan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kedisplinan 

santri sebesar 38,077%, termasuk dalam kategori 

pengaruh rendah. dari ketiga hasil tersebut, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ketiganya menolak Ho.16 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang. Sama-sama peneliti terkait 

keteladanan guru. Sedangkan perbedaannya penelitian 

terdahulu terfokus keteladanan guru dan penegakan 

peraturan dan kedisplinan santri dan menggunkan 

penellitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan penelitian kualitatif, dan penelitian 

sekarang terfokus terhadap implikasi keteladanan guru 

dan pembinaan akhlak, dan juga pada penelitian 

sekarang pada tingkat di Sekolah Menengah Atas. 

Ketiga, Penelitian yang berjudul Peran Guru Dalam 

Membina Akhlak Siswa-Siswi Studi Kasus Di SDN 02 

Brotonegaran. Penelitian disusun oleh LusyDwi 

Hartanti dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah. STAIN Ponorogo tahun 2013. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan: pembinaan akhlak yang 

dilakukan  seperti setiap akhir pelajaran guru bercerita 

tentang kisah-kisah yang mengandung suri tauladan dan 

melakukan pembiasaan seperti menghafal surat pendek, 

                                                           
16

Efiana Putriningtyas, “Pengaruh Keteladanan Guru dan 

Penegakan Peraturan Terhadap Kedisplinan Santri Putri Kelas VII MTs 

di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo” (Ponorogo: Skripsi 

Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo, 2018), 2. 
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berdo‟a sebelum pelajaran dimulai, proses selanjutnya 

dalam membina akhlak  yaitu dengan hukuman.
17

 

Persamaan telaah pustaka di atas dengan penelitian 

sekarang  sama-sama menggunakan kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu yang 

pertama upaya pembinaan akhlak dalam menanggulangi 

kenakalan anak di MI, yang kedua peran guru dalam 

pembinaan akhlak. sedangkan penelitian sekarang 

adalah keteladanan guru sebagai upaya perbaikan 

prilaku siswa di Sekolah Menengah Atas. 

 

B. KAJIAN TEORI 

1. Implikasi Keteladanan Guru 

a. Pengertian implikasi dan Keteladanan 

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai keterlibatan, yang 

termasuk atau terlibat akan tetapi tidak 

dinyatakan secara jelas (tersirat). Ada pula yang 

mengartikan implikasi sebagai sesuatu yang 

tersirat, terlibat atau ada tetapi tidak dinyatakan 

secara tegas. Ada beberapa kata-kata yang sering 

digunakan untuk menunjukkan maksud yang 

sama dengan istilah implikasi seperti keterkaitan, 

keterlibatan, efek, dampak, maksud, sangkutan, 

asosiasi, akabat, konotasi, siratan, dan sugesti. 

Walaupun mengacu pada yang sama akan tetapi 

                                                           
17

Lusy Dwi Hartanti, “Peran Guru dalam Membina Akhlak 

Siswa-Siswi Studi Kasus di SDN 02 Brotonegaran” (Ponorogo: Skripsi 

Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2013), 75. 
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penggunaan masing-masing kata ini tergantung 

pada konteks kalimat. Penelitian ini 

menggunakan kata “Dampak” sebagai konteks 

kalimat dalam pembahasannya. 

Sedangkan Keteladanan berasal dari kata 

teladan yang berarti sesuatu atau perbuatan yang 

patut ditiru atau dicontoh.18 Sedangkan secara 

etimologi, keteladanan diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana ketika seorang manusia 

mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, 

kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan.19 

Dalam bahasa Arab diistilahkan  dengan 

uswatun hasanahyang berarti cara hidup yang 

diridlai oleh Allah SWT. Sebagaimana yang 

dicontohkan Rasulullah SAW dan telah dilakukan 

pula oleh nabi Ibrahim dan para pengikutnya.20 

Keteladanan ini merupakan perilaku 

seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja 

dilakukan dan dijadikan contoh bagi orang yang 

mengetahui atau melihatnya.
21

 Dengan demikian, 

keteladan guru adalah suatu perbuatan atau 

tingkah laku yang baik, yang patut ditiru oleh 

anak didik yang dilakukan oleh seorang guru di 

                                                           
18

W.J.S. Purwadarmitha, Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1036. 
19

Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam  

(Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 117. 
20

M. Sodiq, Kamus Istilah Agama (Jakarta: CV. Sientarama, 

1988), 369. 
21

Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 214), 93. 
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dalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata 

ataupun perbuatannya yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa suatu yang dimaksud dengan keteladanan 

ialah sesuatu tindakan atau sikap yang dilakukan 

oleh seseorang berupa perbuatan-perbuatan yang 

patut ditiru atau dapat di contoh, apakah dalam 

kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan 

yang dijadikan suri tauladan oleh manusia. dan 

yang dimaksud dengan Keteladanan dalam 

pengertiannya sebagai uswatun hasanah adalah 

suatu cara mendidik, membimbing dengan 

mengunakan contoh yang baik yang diridloi Allah 

SWT sebagaimana yang tercermin dari prilaku 

Rasulullah dalam bermasyarakat dan bernegara. 

Pola pengaruh keteladanan berpindah kepada 

peniru melalui beberapa bentuk, dan bentuk yang 

paling penting adalah: 

1. Pemberian Pengaruh Secara Spotan 

Pengaruh yang tersirat dari sebuah 

keteladanan akan menentukan sejauhmana 

seseorang memiliki sifat yang mampu 

mendorong orang lain untuk meniru dirinya, 

baik dalam keunggulan ilmu pengetahuan, 

kepemimpinan, atau ketulusan. Dalam 

kondisi yang demikian, pengaruh keteladanan 

itu terjadi secara spontan dan tidak 
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disengaja.22Ini berarti bahwa setiap orang 

yang ingin di jadikan panutan oleh orang lain 

harus senantiasa mengontrol perilakunya dan 

menyadari bahwa dia akan diminta 

pertanggung-jawaban di hadapan Allah Swt 

atas segala tindak-tanduk yang diikuti oleh 

khalayak atau di tiru oleh orang-orang yang 

mengaguminya. Semakin dia waspada dan 

tulus, semakin bertambahlah kekaguman 

orang kepadanya sehingga bertambah pula 

kebaikan dan dampak positif baginya. 

2. Pemberian Pengaruh Secara Sengaja 

Pemberian pengaruh melalui keteladanan 

bisa juga dilakukan secara sengaja. Misalnya, 

seorang pendidik menyampaikan model 

bacaan yang diikuti oleh anak didik. Seorang 

imam membaguskan shalatnya untuk 

mengajarkan shalat yang sempurna. Ketika 

berjihad, seorang panglima tampil didepan 

barisan untuk menyebarkan ruh keberanian, 

pengorbanan, dan tampil ke garis depan 

didalam diri para tentara. Dalam hal ini, 

Rasulullah SAW. telah memberikan teladan 

langsung kepada para sahabat sehingga 

mereka telah banyak mempelajari masalah 

keagamaan sesuai dengan permintaan 

                                                           
22

Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, 

Sekolah, dan  Masyarakat (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 266. 
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Rasullullah SAW. agar mereka meneladani 

beliau.
23

 

Demikianlah, Rasulullah SAW., sebagai 

figur pendidik islami, mengisyaratkan agar 

pihak-pihak yang terkecimpung dalam dunia 

pendidikan mengarahkan anak didiknya 

melalui teladan dan contoh perbuatan secara 

langsung. Dan yang tak kalah pentingnya, 

para pendidik pun dituntut untuk 

mengarahkan pandangan anak didik untuk 

meneladani perbuatannya. Tentu saja, 

pendidik yang bersangkutan harus 

mengacukan perbuatannya sesuai dengan 

perilaku Rasulullah SAW., sehingga dia 

termotivasi untuk menyempurnakan shalat, 

ibadah lain, dan prilakunya. Pendidik yang 

demikian dapat dikatakan sebagai pendidik 

yang telah membuat jejak-jejak kebaikan. 

 

b. Pengertian Guru 

Dalam pengertian yang sederhana, guru 

adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan 

pendidikan di tempat- tempat tertentu, tidak mesti 

di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 

masjid, di surau, di rumah, dan sebagainya. N.A. 

Ametembun berpendapat bahwa guru adalah 

                                                           
23

Ibid,. 267. 
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semua orang yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-

murid, baik secara individual maupun klasikal, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah.24 

Kedudukan guru sebagai pendidik dan 

pembimbing tidak bisa dilepaskan dari guru 

sebagai pribadi.25 Kata pendidik berasal dari kata 

dasar didik, artinya memelihara, merawat dan 

memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu 

pengetahuan seperti yang diharapkan (tentang 

sopan santun, akal budi pekerti, akhlak, dan 

sebagainya). Selanjutnya dengan menambahkan 

awalan pe hingga menjadi pendidik, yang artinya 

orang yang mendidik.26Secara terminologi, 

pendidik adalah “orang yang bertanggungjawab 

terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan 

perkembangan potensi anak didik, baik potensi 

kognitif maupun potensi psikomotoriknya”.27 

Secara umum istilah pendidik dikenal dengan 

guru. Hadani Nawawi, mengatakan bahwa guru 

adalah orang yang kerjanya mengajar atau 

memberikan pelajaran di sekolah/kelas. Secara 

                                                           
24

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologi (Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2010), 31. 
25

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 251. 
26

Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam :Analisis Filosofis Sistem 

Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 208. 
27

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 74. 
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khusus Hadani Nawawi mengatakan bahwa guru 

adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak mencapai kedewasaan masing-

masing.28 

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal bahwa 

guru merupakan orang yang harus digugu dan 

ditiru, yang berarti bahwa guru merupakan orang 

yang memiliki kharisma atau wibawa hingga 

perlu untuk ditiru dan diteladani. Mengutip 

pendapat Laurence D.Hazkew dan Jonathan C.Mc 

Lendon dalam bukunya This is Teaching, 

menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang 

mempunyai kemampuan dalam menata dan 

mengelola kelas. Dari uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa guru merupakan orang 

dewasa yang secara sadar bertanggung jawab 

dalam mendidik, mengajar, dan membimbing 

peserta didik.29 

Beberapa definisi di atas mengisyaratkan, 

bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan dan kematangan 

aspek rohani dan jasmani anak. pendidik itu bisa 

saja orang tua dan si terdidik itu sendiri, atau 

orang lain yang telah diserahi tanggungjawab oleh 

orang tua maupun lingkungan sekitarnya. 

                                                           
28

Hadari Nawawi, Organisasi sekolah dan pengelolaan kelas 

(Jakarta: Haji Masagung, 1989), cet. Ke-3, 123. 
29

Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan: Problem, Solusi, dan 

Reformasi Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15. 
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Pendidik harus memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan Tujuan 

Pendidikan Nasional. Standar pendidik dan tenaga 

kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, 

serta pendidikan dalam jabatan.30 Seorang Guru 

juga harus memiliki sebuah kemampuan 

kompetensi dalam pendidikan. Secara etimologi 

kemampuan terambil dari kata mampu berarti 

“kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu”.31Kata 

ini berdekatan artinya dengan kompetenatau 

kompetensiberarti “kewenangan, (kekuasaan 

pendidik) untuk menentukan sesuatu”.32Menurut 

Usman, kompetensi adalah “suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan 

seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif”. 

Sedangkan Roestiyah N.K mengartikan 

kompetensi sebagai “suatu tugas memadai atau 

pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dituntut jabatan tertentu. 

                                                           
30

Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: 

Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2015), 34. 
31

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

Cet.3, 552-553. 
32

Ibid, 453. 
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Seiring dengan pendapat di atas menurut 

Kepmendiknas 045/11/2002 kompetensi adalah 

“seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 

jawab yang dimiliki oleh seseorang  sebagai 

syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat 

dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 

pekerjaan tertentu”.  

 

c. Proses belajar mengajar 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan dengan 

guru sebagai pemegang peranan utama. Peristiwa 

belajar-mengajar banyak berakar pada berbagai 

pandangan dan konsep. Proses belajar-mengajar 

merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung  dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu 

interaksi atau hubungan timbal balik antara guru 

dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar-mengajar. Interkasi 

dalam peristiwa belajar-mengajar mempunyai arti 

yang lebih luas, tidak sekadar hubungan antara 

guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi 

edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian 

pesan berupa materi pelajaran, melainkan 
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penanamkan sikap dan nilai pada diri siswa yang 

sedang belajar.
33

 

Proses belajar mengajar mempunyai makna 

dan pengertian yang lebih luas daripada 

pengertian mengajar. Dalam proses belajar-

mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan 

yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar 

dan guru yang mengajar. Antara kedua kegiatan 

ini terjalin interaksi yang saling menunjang.34 

Untuk lebih memahami pengertian proses 

belajar mengajar, ada baiknya kita uraikan dahulu 

istilah yang terdapat pada judul bab ini sebagai 

berikut: Peranan guruadalah terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan 

yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta 

berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah 

laku dan berkembangan siswa yang menjadi 

tujuan. Kompentensi berarti suatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan 

seseorang, baik kualitatif maupun yang kuantitaf. 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru. 

Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang 

yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan 

kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Proses 

dalam pengertiannya disini merupakan interaksi 

                                                           
33

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2017), 4. 
34

Ibid,4-5. 
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semua komponen atau unsur yang terdapat dalam 

belajar-mengajar  yang satu sama lainnya saling 

hubungan (interdependent) dalam ikatan untuk 

mencapai tujuan. Belajar merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Proses belajar 

terjadi berkat siswa memperoleh suatu yang ada 

di lingkungan sekitar.35 pada diri individu berkat 

adanya interaksi antara individu dan individu 

dengan lingkungan. Mengajar suatu perbuatan 

yang memerlukan tanggung jawab moral yang 

cukup berat. Berhasilnya pada siswa sangat 

bergantung pada pertanggungjawaban guru 

melaksanakan tugasnya. 

Dalam proses belajar-mengajar seorang guru 

sebagai model atau suri tauladan oleh siswa dalam 

setiap perilakunya, untuk itu sebelum memasuki 

proses belajar-mengajar, ia harus mengerti 

bagaimana sebenarnya sikap terhadap dirinya 

sendiri sebagai manusia.36 

Dari pengertian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya dalam upaya 

mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif 

dan efisien, maka perilaku yang terlibat dalam 

proses tersebut hendaknya dapat didinamiskan 

dengan sebaik-baiknya. Guru hendaknya mampu 

mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar 

                                                           
35

Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013), 7. 
36

Basuki dan M.Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan 

Islam (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2007), 88. 
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mampu mewujudkan perilaku belajar siswa 

melalui interaksi belajar-mengajar yang efektif 

dalam situasi yang konduksif. Dalam proses 

belajar mengajar dapat dipandang dua subjek, 

yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, 

belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa 

mengalami proses mental dalam menghadapi 

bahan belajar. Dari segi guru, proses belajar 

tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang 

suatu hal. Proses belajar tersebut dapat diamati 

secara tidak langsung, artinya proses belajar yang 

merupakan proses internal siswa tidak dapat 

diamati, tetapi dapat dipahami oleh guru. Dan 

seorang guru harus memiliki kemampuan dalam 

proses pembelajaran di pendidikan karena seorang 

guru sebagai model atau suri tauladan bagi siswa 

dalam setiap perilakunya sebelum proses belajar 

mengajar. 

 

d. Kompetensi Profesionalisme Guru 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan 

untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. 

Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni 

kemampuan atau kecakapan. Kompetensi 

merupakan perilaku yang rasional untuk 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan. Keadaan 
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berwewenang atau memenuhi syarat menuntut 

ketentuan hukum.
37

 

Adapun kompetensi guru merupakan 

kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab 

dan layak.Dengan gambaran pengertian tersebut, 

dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan dan kewenangan guru 

dalam melaksanakan profesi keguruannya.38 

Dari pengertian tersebut, dapat simpulkan 

bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional 

memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara 

sengaja harus dipelajari dan kemudian 

diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar 

penegertian ini, ternyata pekerjaan profesional 

berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu 

profesi memerlukan  kemampuan dan keahlian 

khusus dalam melaksanakan profesinya. 

Kata“profesional” yang berarti orang yang 

mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, 

dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang 

bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya 

dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan 

untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan 

oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh 

pekerjaan lain . 
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Persyaratan Profesi, mengingat tugas dan 

tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, 

maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus 

antara lain dikemukan berikut ini:39 

1. Menuntut adanya keterampilan yang 

berdasarkan konsep dan teori ilmu 

pengetahuan yang mendalam . 

2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang 

tertentu sesuai dengan bidang profesinya. 

3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan 

yang memadai. 

4. Adanya kepekaan terhadap dampak 

kemasyarakatan dari perkerjaan yang 

dilaksankannya. 

5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan 

dinamika kehidupan. 

6. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

7. Memiliki klien/objek layanan yang tetap, 

seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan 

muridnya. 

8. Diakui oleh masyarakat karena memang 

diperlukan jasanya di masyarakat.  

Atas dasar persyaratan tersebut, jelaslah 

jabatan profesional harus ditempuh melalui 

jenjang pendidikan, yang khusus mempersiapkan 

jabatan itu. Demikian pun dengan profesi guru, 

harus ditempuh melalui jenjang pendidikan. 
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Guru memainkan peran penting dalam 

transformasi budaya melalui sistem persekolahan, 

khususnya dalam menata interaksi peserta didik 

dengan sumber belajar untuk mencapai prestasi 

yang diinginkan. Untuk itu diperlukan guru yang 

memiliki kemampuan akademik dan profesional 

yang memadai, mutu kepribadian yang mantap, 

serta menghayati profesinya sebagai guru.40 

Profesi keguruan merupakan kegiatan yang 

membutuhkan berbagai keterampilan, sedangkan 

keterampilan tersebut memerlukan pelatihan, baik 

berupa latihan keterampilan yang terbatas maupun 

keterampilan yang terintegrasi dan mandiri. 

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

dijabarkan ke dalam sejumlah peraraturan, antara 

lain Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

mengamanatkan tentang perlunya disusun dan 

dilaksanakan delapan standar nasional 

pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Pembentukan kemampuan profesionalisme 

keguruan memerlukan pengintegrasian fungsional 
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antara teori, praktik dan materi serta metodologi 

penyampaiannya. Guru adalah profesi yang 

sangat indah dan mulia karena merupakan 

pencetak generasi penerus bangsa. Dikatakan 

sebagai profesi karena untuk menjadi guru, 

dibutuhkan berbagai kompetensi.41 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen harus menguasai 4 Kompetensi meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.42 

keempat kompetensi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi Kepribadian
43

 

Kemampuan kepribadian ini meliputi hal-

hal berikut: 

a. Kepribadian muslim, yakni seperti: 

bertindak sesuai dengan agama Islam, 

bangga sebagai pendidik agama, memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai dengan 

normal. 

b. Kepribadian yang dewasa, misalnya: 

menampilkan kemandirian dalam bertindak 

                                                           
41
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sebagai pendidik agama, memiliki etos kerja 

sebagai pendidik. 

c. Kepribadian yang arif dan bijaksana, 

misalnya: menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 

sekolah, masyarakat, dan menunjukan 

keterbukaan dalm berpikir dan bertindak. 

d. Kepribadian yang berwibawa, misalnya: 

memiliki pribadi yang berpengaruh positif 

terhadap peserta didik, dan disegani dan 

dihormati peserta didik. 

e. Menjadikan diri sebagai teladan bagi 

peserta didik, misalnya: prilaku terpuji, 

menjauhkan diri dari maksiat, kepribadian 

yang ikhlas dalam bekerja, bersifat zuhud. 

2. Kompetensi Pedagogik
44

 

Kemampuan pedagogik ini meliputi hal-

hal berikut: 

a. Memahami peserta didik, misalnya: 

memahami perkembangan psikologis 

peserta didik, memahami perkembangan 

jiwa keagaman peserta didik. 

b. Merancang pembelajaran termasuk 

memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran, misalnya: 

memahami landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, 

menentukan strategi pembelajaran 
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berdasarkan karakteristik peserta didik, 

kompetensi yang akan dicapai dan materi 

ajar, menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Melaksanakan pembelajaran, misalnya: 

memahami landasan pembelajaran, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, 

menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, 

kompetensi yang akan dicapai dan materi 

ajar, menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

d. Merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran, misalnya: merancang dan 

melaksanakan evaluasi proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan 

berbagai metode, menganalisis hasil 

evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belaja, 

memanfaatkan hasil penilaian untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran 

secara umum. 

e. Mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya, 

misalnya: memfasilitasi peserta didik untuk 

pengembangan potensi akademik. 

3. Kompetensi Profesional 

Kemampuan profesional ini meliputi hal-

hal berikut: 
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a. Menguasai substansi keilmuan yang 

berkaitan dengan bidang studi, misalnya: 

memahami materi ajar yang ada dalam 

kurikulum, memahami struktur, konsep,dan 

metode keilmuan yang menaungi atau 

koheren dengan materi ajar. Memahami 

hubungan konsep antar mata pelajaran 

terkait, menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
45

 

b. Menguasai struktur dan metode keilmuan, 

misalnya: menguasai langkah-langkah 

penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan atau metode 

bidang studi. 

4. Kompetensi Sosial 

Kemampuan sosial ini meliputi hal-hal 

berikut: 

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik. Berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik. 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan sesama pendidik dan tenaga 

kependidikan. Berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan orang tua peserta didik dan 
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masyarakat sekitarnya. Berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan orang tua 

peserta didik dan masyarakat sekitarnya. 

Demikian tugas, peran, dan kompetensi guru 

yang merupakan landasan dalam mengabdikan 

profesinya. Guru yang profesional tidak hanya 

mengetahui, tatapi betul-betul melaksanakan apa-

apa yang menjadi tugas dan peranannya. 

 

e. Guru Sebagai Teladan bagi Peserta Didik 

Keteladanan guru adalah sikap yang dimiliki 

seorang pendidik yang pada saat bertemu atau 

tidak bertemu dengan anak senantiasa berperilaku 

yang taat terhadap nilai-nilai moral. Dengan 

demikian, mereka senantiasa patut dicontoh 

karena tidak sekedar memberi contoh.46 

Guru merupakan teladan bagi peserta didik 

dan semua orang yang menganggapnya sebagai 

guru. Pada dasarnya perubahan perilaku yang 

ditunjukkan oleh peserta didik salah satunya 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan 

pengalaman yang dimiliki seorang guru. Atau 

dengan kata lain, guru mempunyai pengaruh 

terhadap perubahan perilaku siswa. Untuk itulah 

guru harus dapat menjadi tauladan yang baik bagi 

peserta didiknya. Sebagai teladan tentu saja, 
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pribadi dan apa yang dilakukan guru akan 

mendapat sorotan peserta didik serta orang yang 

ada di lingkungannya yang menganggap dan 

mengakuinya sebagai guru. 

Sehubungan dengan hal itu, maka seorang 

guru perlu  memperhatikan hal- hal berikut: 

1. Sikap dasar: postur psikologi yang akan 

nampak dalam masalah-masalah penting, 

seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, 

kebenaran, hubungan antar manusia, agama, 

pekerjaan, permainan, dan diri sendiri. 

2. Bicara dan gaya bicara: penggunaan bahasa 

sebagai alat berfikir. 

3. Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai oleh 

seseorang dalam bekerja yang ikut mewarnai 

dalam kehidupannya. 

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 berfikir: cara yang digunakan oleh 

pikiran dalam menghadapi dan memecahkan 

masalah. 
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8. Perilaku neuritis: suatu pertahanan yang 

dilakukan 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: keterampilan rasional dan intuitif 

yang dipergunakan untuk menilai setiap 

situasi. 

11. Kesehatan: kualitas tubuh, pikiran, dan 

semangat yang merefleksikan kekuatan, 

perspektif, sikap tenang, antusius dan 

semangat hidup. 

12. Gaya hidup secara umum: apa yang 

dipercaya oleh seseorang tentang setiap aspek 

kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan 

tindakan itu.47 

Secara teoretis, menjadi teladan merupakan 

bagian integral dari seorang guru, sehingga 

menjadi guru berarti menerima tanggung jawab 

untuk teladan. Seorang guru yang ramah, hangat, 

dan selalu tersenyum, tidak memperlihatkan muka 

kusam atau kesal, merespon pembicaraan atau 

pertanyaan anak didik, akan menumbuhkan 

kondisi psikologi yang menyenangkan bagi anak. 

Dengan begitu siswa akan senang melibatkan diri 

dalam kegiatan disekolah seperti guru 
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mencontohkan kepadanya. Di samping 

berperilaku, guru juga dituntut menaati terlebih 

dahulu nilai- nilai yang akan diupayakan kepada 

anak. Dengan demikian bantuan mereka 

ditangkap oleh anak  secara utuh sehingga 

memudahkan untuk menangkap dan 

mengikutinya. Penataan situasi dan kondisi 

tersebut mengemas keteladanan melalui penataan 

fisik, sosial, pendidikan, psikologi, sosial budaya, 

control mereka terhadap perilaku anak, dan 

penentuan nilai- nilai moral sebagai dasar 

berperilaku.
48

 

 

f. Kriteria-kriteria Guru Teladan 

Berdasarkan uraian tentang keteladanan guru 

yang sudah disebutkan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keteladanan guru sangat 

diperlukan dalam perkembangan peserta didik. 

Adapun yang dimaksud guru yang dapat memberi 

keteladanan harus memenuhi beberapa aspek atau 

kriteria tertentu, antara lain: 

1) Berkomunikasi secara intensif dengan seluruh 

warga sekolah,  terutama anak didik. 
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2) Menyantuni serta tidak membentak orang yang 

bodoh dan membimbing dan mendidik murid-

murid yang bodoh dengan sebaik-baiknya.
49

 

3) Guru harus mampu memotivasi para siswa 

untuk  memperoleh hasil dengan memberi 

instruksi, tuntunan, dan mendengarkan para 

siswa; ketika perjalanan menjadi semakin berat 

dan antusiasme semakin merosot, guru berada 

disana untuk menunjukan jalan keluar kepada 

para siswa. 

4) pendidik hendaknya selalu memantau 

perkembangan peserta didik, baik intelektual, 

maupun akhlaknya.50 

5) Mampu membuka diri dengan menjadi teman 

bagi siswanya sebagai tempat menyampaikan 

ilmu. 

6) Menjaga kewibawaanya sebagai sosok yang 

wajib diteladani bagi siswa. Keluh kesah 

tentang persoalan belajar yang dihadapinya. 

7) Seseorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

8) Mempunyai akhlak dan kelakuan yang baik. 

9) Individu yang mempunyai kedisiplinan, 

berpenampilan baik, bertanggungjawab, dan 

memiliki komitmen.
51
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2. Keteladanan Kepribadian Guru 

a. Pengertian Kepribadian 

Kepribadian menurut bahasa adalah 

(personality) sebagai sifat khas yang dimiliki 

seseorang dalam hal ini, kata lain yang sangat 

dekat artinya dengan kepribadian adalah karakter 

dan identitas.52Sedangkan menurut istilah 

kepribadian adalah aktivitas kejiwaragaan 

(Psycophisical) yang senantiasa muncul pada pola 

pikir, sikap dan tingkah laku manusia dalam 

hidup dan kehidupannya. 

Faktor terpenting dari seseorang guru adalah 

kepribadiannya, karena dengan kepribadian itulah 

seorang guru bisa menjadi seorang pendidik dan 

pembina bagi anak didiknya atau bahkan malah 

sebaliknya malah akan menjadi perusak bagi dan 

penghancur bagi masa depan anak didiknya. Guru 

adalah seseorang yang bukan hanya memberikan 

pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi guru 

juga adalah seorang yang patut dicontoh. Oleh 

karena itu, guru harus mempunyai kepribadian 

yang baik, tingkah laku, moral yang baik, emosi 

dan sikap guru merupakan penampilan 
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kepribadian yang dapat memengaruhi anak 

didiknya.
53

 

Kepribadian guru terbentuk atas pengaruh 

kode kelakuan seperti yang diharapkan oleh 

masyarakat dan sifat pekerjaan. Guru harus 

menjalankan peranannya menurut kedudukan 

dalam situasi sosial. Kelakuan yang tidak sesuai 

dengan peranan itu akan mendapat kecaman. 

Sebaliknya yang sesuai dengan kedudukan dan 

situasi social akan dimantapkannya.
54

 

Di sekolah figur guru merupakan pribadi 

kunci, gurulah panutan bagi anak didik. Semua 

sikap dan perilaku guru akan diliat, didengar, dan 

ditiru oleh anak didik. Ucapan guru dalam bentuk 

perintah dan larangan harus dituruti oleh anak 

didik. Sikap anak didik berada dalam lingkaran 

tata tertib dan aturan sekolah. Guru mempunyai 

wewenang dan tanggungjawan untuk mendidik 

anak didik, Guru mempunyai hak otoritas untuk 

membimbing dan mengarahkan anak didik agar 

menjadi manusia yang berilmu pengetahuan di 

masa depan. Sebagai pribadi yang digugu dan 

ditiru, tidaklah berlebihan jika anak didik 

mengharapkan figur guru yang selalu 

memperhatikan kepentingan mereka. Anak didik 
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senang dengan perilaku baik yang diperlihatkan 

oleh guru.55 

b. Macam-Macam Kompetensi Kepribadian 

Guru 

1. Memiliki kepribadian mantap dan stabil  

Dalam hal ini, guru dituntut untuk 

bertindak sesuai dengan norma hukum dan 

norma sosial. Jangan samapai seorang pendidik 

melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, 

kurang profesional, atau bertindak tidak 

senonoh. Misalnya, adanya oknum guru yang 

menghamili siswanya, minum-minuman keras, 

narkoba, penipuan, pencurian, dan aktivitas 

lain yang merusak citra sebagai pendidik.
56

 

Subkompetensi kepribadian yang mantap 

dan stabil: 

a. Bertindak sesuai norma hukum 

b. Bertindak sesuai norma sosial 

c. Bangga sebagai guru 

d. Memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai norma
57

 

2. Memiliki kepribadian yang dewasa 

Kedewasaan guru tercermin dari 

kestabilan emosinya. Untuk itu, diperlukan 

                                                           
55

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 70-71. 
56

Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesionalisasi Pedoman Kerja, 

Kualifikasi, & Kompetensi Guru (Jogjakarta: Ar Ruzz media, 2013), 

106. 
57

Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru 

(Bandung: Al Fabeta, 2013), 58. 



44 
 

 

latihan mental agar guru tidak mudah terbawa 

emosi. Sebab, jika guru marah akan 

mengakibatkan siswa takut. Ketakutan itu 

sediri berdampak pada turunnya minat siswa 

untuk mengikuti pelajaran, serta dapat 

mengganggu konsentrasi belajarnya.
58

 

Subkompetensi kepribadian yang dewasa 

memiliki indikator esensial:   

a. Menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik  

b. Memiliki etos kerja sebagai guru.  

3. Memiliki kepribadian yang arif 

Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui 

tindakan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, 

dan masyarakat serta menunjukkan 

keterbukaan dalam berfikir dan bertindak. 

Kepribadian yang arif memiliki indikator 

esensial: 

a. Menampilkan tindakan yang didasarkan 

pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, 

dan masyarakat   

b. Menunjukkan keterbukaan dalam berfikir 

dan bertindak.
59

 

4. Memiliki kepribadian yang berwibawa 
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Kepribadian yang berwibawa ditunjukkan 

oleh perilaku yang berpengaruh positif 

terhadap siswa disegani. 

Subkometensi kepribadian yang 

berwibawa memiliki indikator esensial:  

a. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif 

terhadap peserta didik 

b. Memiliki perilaku yang disegani. 

5. Menjadi teladan bagi siswa 

Dalam istilah bahasa Jawa, guru artinya 

“digugu lan ditiru”. Kata ditiru berarti dicontoh 

atau dalam arti lain diteadani. Sebagai teladan, 

guru menjadi sorotan siswa dalam gerak-

geriknya.  Untuk itu, guru harus menjadi 

memerhatikan beberapa hal berikut:  

a. Sikap dasar: postur psikologi. Contoh: 

keberhasilan, kegagalan, pekerjaan, 

hubungan antar manusia, agama, dan lain 

sebagainya. 

b. Bicara dan gaya bicara: penggunaan bahasa 

sebagai alat berpikir. 

c. Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai 

dalam bekerja yang ikut mewarnai 

kehidupannya. 

d. Sikap melalui pengalaman dan kesalahan. 

e. Pakaian sebagai perlengkapan pribadi yang 

penting dan menampakkan ekspresi seluruh 

kepribadian. 

f. Hubungan kemanusiaan. 

g. Proses berfikir.  
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h. Perilaku neurotis atau suatu pertahanan 

yang dipergunakan untuk melindungi diri 

dan bisa juga untuk menyakiti orang lain.  

i. Selara yang merefleksikan nilai-nilai yang 

dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan. 

j. Keputusan sebagai cermin ketrampilan 

rasional dan intuitif.  

k. Kesehatan yang mencerminkan kualitas 

tubuh. 

l. Gaya hidup secara umum.
60

 

Subkompetensi menjadi teladan bagi siswa 

memiliki indikator esensial: memiliki perilaku 

yang diteladani peserta didik. 

6. Memiliki akhlak mulia 

Penasehat. Niat pertama dan utama 

seorang guru bukanlah berorientasi pada dunia, 

terapi akhirat, Yaitu, niat untuk beribadah 

kepada Allah Swt. Dengan niat yag ikhlas, 

maka guru akan bertindak sesuai dengan 

norma agama dan menghadapi segala 

permasalahan dengan sabar karena mengharap 

ridha Allah Swt.36  

Subkompetensi akhlak mulia memiliki 

indikator esensial:  bertindak sesuai dengan 

norma religius: 

a. Iman 
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b. Takwa  

c. Jujur  

d. Ikhlas 

e. Suka menolong. 

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya 

harus memiiki sikap dan kepribadian utuh yang 

dapat dijadikan tokoh panutan dalam seluruh 

segi kehdupannya. Karena guru harus selalu 

berusaha memilih dan melakukan perbuatan 

yang positif agar dapat mengangkat citra baik 

dan kewibawaanya, terutama di depan murid-

muridnya. Kompetensi pribadi meliputi: (1) 

kemampuan mengembangkan kepribadian, (2) 

kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, 

dan (3) kemampuan melaksanakan bimbingan 

dan penyuluhan. Kompetensi kepribadian 

terkait dengan penampilan sosok guru sebagai 

individu yang mempunyai kedisiplinan, 

berpenampilan baik, bertanggungjawab, 

memiliki komitmen, dan menjadi teladan.
61

 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat 

besar terhadap keberhasilan pendidikan, 

khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 

Pribadi guru juga sangat berperan dalam 

membentuk pribadi makhluk yang suka 

mencontoh, termasuk mencontoh pribadi 

gurunya dalam membentuk pribadinya. Semua 
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itu menunjukkan bahawa kompetensi personal 

atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik dalam pembentukan pribadinya. 

Oleh karena itu wajar, ketika orang tua 

mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah akan 

mencari tahu dulu siapa guru-guru yang 

membimbing anaknya. 

 

3. Keteladanan Sosial Guru 

a. Pengertian Sosial 

Pengertian Sosial adalah berasal dari kata 

Latin sociates, yang mempunyai arti masyarakat. 

Kata sociates dari kata socius yang artinya teman, 

dan selanjutnya kata sosial berarti hubungan 

antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lain.
62

Pengertian sosial menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang berkenaan 

dengan masyarakat atau sifat-sifat 

kemasyarakatan yang memperhatikan 

kepentingan umum. Sedangkan Pengertian sosial 

menurut para ahli diantaranya sebagai berikut: 

1. Lewis 

Lewis berpendapat bahwa arti dari kata 

sosial adalah sesuatu yang dapat dicapai, 

dihasilkan serta ditetapkan dalam proses 

interaksi sehari-hari antara warga suatu negara 

dengan pemerintahannya. 
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2. Enda M. C. 

Arti dari kata sosial adalah suatu cara 

tentang bagaimana para individu saling 

berhubungan satu sama lain. 

3. Keith Jacobs 

Pengertian sosial adalah sesuatu yang 

dibangun dan terjadi dalam sebuah situs 

komunitas. 

Dari definisi di atas bahwa sosial merupakan 

hubungan antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lain di suatukelompok masyarakat 

yang dapat menimbulkan sebuah interaksi 

sosial.Interaksi sosial tersebut merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang menyangkut 

hubungan antar individu, individu (seseorang) 

dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka 

tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Di 

dalam interaksi itu salah satu faktor yang sangat 

penting dalam kelancaran dan kesuksesannya 

adalah komunikasi. 

Interaksi sosial yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah bagaimana interaksi sosial 

guru terhadap siswanya.Mengingat guru adalah 

juga makhluk sosial, diharapkan mampu menjadi 

suri teladan pribadi yang lebih baik di lingkungan 

sekolah maupun di masyarakat. Berdasarkan 

kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan 

makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan 

peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar 
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tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-

masing peserta didik, ia harus memahami dan 

menerapkan prinsip belajar humanistik yang 

beranggapan bahwa keberhasilan belajar 

ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri 

peserta didik tersebut dan kemampuan 

berkomunikasi dengan peserta didik dan 

lingkungan mereka (seperti orang tua, tetangga, 

dan sesama teman).
63

 

Untuk melaksanakan tanggung jawab turut 

serta memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, 

guru harus menguasai atau memahami semua hal 

yang bertalian dengan kehidupan nasional 

misalnya tentang suku bangsa, adat istiadat, 

kebiasaan, norma-norma, kebutuhan, kondisi 

lingkungan, dan sebaginya. Selanjutnya dia harus 

mampu bagaimana cara menghargai suku bangsa 

lainnya, menghargai agama yang dianut oleh 

warga lain, menghargai sifat dan kebiasaan suku 

lain, dan sebagainya. Pengetahuan dan sikap itu 

hendaknya dicontohkannya terhadap anak didik 

dalam pergaulannya sehari-hari dan dalam proses 

pendidikan di sekolah.
64

 

Dalam standar nasional pendidikan, 

penjelasan pasal 28 ayat 3 butir d, dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial 
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adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar.65 Hamzah B. 

Uno menyatakan bahwa kompetensi sosial 

dimaknai sebagai kemampuan guru dalam 

berinteraksi sosial baik dengan perserta didiknya, 

sesama guru, kepala sekolah maupun dengan 

masyarakat luas.66 

Surya mengemukakan tentang pengertian 

kompetensi sosial sebagai kemampuan yang 

diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam 

berhubungandengan orang lain. Gumelar dan 

Dahyat menjelaskan bahwa kompetensi sosial 

merupakan salah sau daya atau kemampuan guru 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang baik 

sertaberkemampuan untuk mendidik juga 

membimbing masyarakat dalam menghadapi 

kehidupan dimasa mendatang.67 

Seorang guru yang merasa cukup dengan 

pekerjaan di lingkungan sekolah saja tentu akan 

kurang luas pandanganya. Bahkan hanya akan 
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dihinggapi suatu penyakit yang berupa merasa 

dirinya paling pandai, merasa paling benar, 

merasa yang paling dihormai dan sebagainya. 

Penyakit tersebut akan menyulitkan untuk bergaul 

dengan masyarakat, karena dengan pergaulan 

orang harus menghormati pendapat orang lain, 

biarpun pendapat tersebut berlawanan.68 

Dalam kehidupan manusia sebagaI makhluk 

sosial, manusia selalu dihadapkan pada berbagai 

masalah sosial. Masalah sosial pada hakikatnya 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia itu sendiri karena 

masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari 

kebudayaan manusi itu sendiri, sebagai akibat dari 

hubungan-hubungannya dengan sesama manusia 

lainnya, dan sebagai akibat dari tingkah laku 

manusia. 

Yang membedakan masalah-masalah sosial 

dari masalah-masalah lainnya adalah bahwa 

masalah-masalah sosial selalu ada kaitannya yang 

dekat dengan nilai-nilai moral dan pranata-pranata 

sosial, serta selalu ada kaitannya dengan 

hubungan-hubungan manusia dan dengan 

konteks-konteks normatif dimana hubungan-

hubungan manusia itu terwujud.
69
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Pengertian masalah sosial ada dua 

pendefinisan, pertama pendefinisian menurut 

umum, kedua menurut para ahli. Menurut umum 

atau warga masyarakat bahwa segala sesuatu yang 

menyangkut kepentingan umum adalah masalah 

sosial. Menurut para ahli masalah sosial adalah 

suatu kondisi atau perkembangan yang terwujud 

dalam masyarakat yang berdasarkan atas studi 

mereka mempunyai sifat yang dapat 

menimbulkan kekacauan terhadap kehidupan 

warga masyarakat secara keseluruhan. 

Kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat sekurang kurangnya memiliki 

kompetensi untuk:70 

a. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan 

isyarat. 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional.  

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua/wali peserta didik dan dengan 

masyarakat sekitar.  

 

b. Macam-Macam Kompetensi sosial Guru 

Sebagai seorang guru setidaknya terdapat 

tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki agar 
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dapat bergaul dan berkomunikasi secara efektif, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu:71 

1. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat 

baik sosial maupun agama. 

2. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan 

tradisi.  

3. Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. 

4. Memiliki pengetahuan tentang estitika. 

5. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. 

6. Memiliki sikap yang benar terhadap 

pengetahuan dan pekerjaan 

7. Setia terhadap harkat dan martabat manusia. 

Guru tidak hanya berkecimpung dalam dunia 

yang berada disekolah semata, akan tetapi guru 

juga memiliki peran di dalam kehidupan 

masyarakat yang berkaitan dengan kompetensi 

sosial, yaitu: 

1. Guru sebagai petugas kemasyarakatan 

Guru di masyarakat bertugas membina 

masyarakat agar berpartisipasi dalam 

pembangunan. Untuk melaksanakan tugas 

tersebut guru harus memiliki kompetensi yaitu: 

a). Aspek normatif kependidikan, maksudnya 

untuk menjadi guru yang baik tidak cukup 

digantungkan kepada bakat, kecerdasan, 

kecakapan saja, tetapi harus juga beriktikad 

baik sehingga hal tersebut menyatu dengan 

norma yang dijadikan landasan dalam 
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melaksanakan tugasnya. b). Pertimbangan 

sebelum memilih jabatan guru. c). Mempunyai 

program meningkatkan kemajuan masyarakat 

dan kemajuan pendidikan. 

2. Guru dimata masyarakat 

Dimata masyarakat guru dipandang 

sebagai seseorang yang mampu membuat 

perubahan, guru diharapkan mempunyai 

kontribusi dalam pembangunan masyarakat 

sehinga interaksi sosial dapat berjalan dengan 

baik.72 Oleh sebab itu di dalam lingkungan 

masyarakat hendaknya guru memiliki 

kompetensi: (a) Mampu berkomunikasi dengan 

masyarakat (b) Mampu bergaul dan melayani 

masyarakat dengan baik (c) Mampu 

mendorong dan menunjang kreativitas 

masyarakat (d) Menjaga emosi dan perilaku 

yang kurang baik. 

 

4. Pembinaan Akhlak Siswa 

a. Pengertian Akhlak 

Akhlak secara bahasa ialah bentuk jamak dari 

khuluq (khuluqun) yang berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabi‟at. sedangkan 

khuluq yang dimaknai sebagai gambaran sifat 

batin manusia, gambaran bentuk lahiriah 

manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan 
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dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani ethicos 

atau ethosdengan Khuluq dalam bahasa Arab 

diartikan sama. Yakni adab kebiasaan, perasaan 

batin, kecenderungan hati untuk melakukan 

perbuatan.73 Setelah istilah akhlak berarti 

kehendak jiwa manusia yang menimbulkan 

perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa 

memerlukan berfikiran terlebih dahulu.
74

 

Akhlak disebut juga ilmu tingkah 

laku/perangai („lmi al-suluk), atau thazib al-

akhlak (falsafat akhlak), atau al-khimat al-

‘amaliyyat, atau al khimat al-kuluqiyyat. Yang 

dimaksudkan dengan ilmu tersebut adalah 

pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan dan 

cara memperolehnya, agar jiwa menjadi bersih 

dan pengetahuan tentang kehinaan-kehinaan jiwa 

untuk mensucikannya. Dalam bahasa Indonesia, 

akhlaq dapat diartikan dengan Akhlak, etika, 

moral, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai, 

dan kesusilaan.75 

Berikut merupakan pengertian akhlak 

menurut beberapa ahli: 

1) Hamzah Ya‟qub 
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Akhlak ialah ilmu yang menentukan batas 

antara baik dan buruk, antara terpuji dan 

tercela, tentang perkataan atau perbuatan 

manusia lahir dan batin.76 

2) Farid Ma‟ruf 

Akhlak adalah bentuk kehendak jiwa yang 

mana dapat melakukan perbuatan yang 

dilakukan dengan mudah karena kebiasaan 

tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu.77 

3) Ibn Miskawaih 

Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat 

pada jiwa manusia, yang berbuat dengan 

mudah tanpa melalui proses pemikiran dan 

pertimbangan.
78 

4) Ibrahim Anis 

Mengatakan akhlak adalah ialah ilmu yang 

diobjekkan membahas nilai-nilai yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia.79 

5) Soegarda Poerbakawatja 

Mengatakan akhlak adalah budi pekerti, watak, 

kesusilaan, sikap jiwa.80 
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6) Al-Jahizh: Akhlak adalah jiwa seseorang yang 

selalu mewarnai setiap tindakan dan 

perbuatannya, tanpa pertimbangan ataupun 

keinginan. 

Pengertian ini menunjukan pada ketetapan 

jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan yang 

sudah menjadi kebiasaan, sehingga mudah 

dilakukan dan tanpa memerlukan pemikiran. 

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.81Jadi pada 

hakikatnya khuluq atau akhlak ialah suatu kondisi 

atau sifat yang telah meresap pada jiwa manusia, 

yang berubah menjadi kepribadian atau sifat yang 

ternanam dalam jiwa yang menimbulkan 

bermacam perbuatan tingkah laku dalam 

kehidupan sehari-hari, baik berupa budi pekerti, 

watak/karakter, sikap jiwa. dan kebiasaan-

kebiasaan baik maupun buruk, semua itu tanpa 

                                                           
81

Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun 

Karakter Generasi Muda (Bandung: MARJA, 2012), 23. 



59 

 

memerlukan pemikiran  dan pertimbangan 

terlebih dahulu. 

Konsep akhlak  dalam islam bermula dari 

konsepsi tentang hubungan penciptaan manusia. 

Allah SWT telah menciptakan (khalaqa) manusia 

(al-insan), selanjutnya Allah SWT disebut al-

khaliq dan manusia disebut al-makhluq. 

Hubungan penciptaan ini menurut komitmen 

manusia untuk bersikap dan berperilaku yang 

benar sesuai kehendak sang penciptanya (al-

akhlaq). Untuk itulah Allah SWT menurunkan 

sistem akhlak. Rasulullah saw. bersabda bahwa 

beliau tidak diutus kecuali untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ini 

harus selalu ditunjukan oleh setiap muslim dalam 

interaksinya. Sistem akhlak dalm islam 

menghendaki umatnya untuk membersihkan diri 

dari sifat-sifat tercela (at-takhalli an razdha-il) 

lalu menghiasainya dengan sifat-sifat yang terpuji 

(at-tahalli bil fadha-il).82 

Salah satu dimensi manusia yang sangat 

diutamakan dalam pendidikan islam adalah 

akhlak. pendidikan agama berkaitan rapat dengan 

pendidikan akhlak. Tidak berlebihan bila 

dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam 

pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan agama. Sebab yang 
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baik adalah yang dianggap baik oleh agama dan 

buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh 

agama. Artinya, nilai-nilai akhlak dan keutamaan 

akhlak dalam masyarakat merupakan aturan yang 

diajarkan oleh agama. Dengan konsepsi ini, 

seorang muslim dikatakan sempurna dalam 

agamanya bila memliki akhlak yang mulia, 

demikian pula sebaliknya. 

Filosof pendidikan Islam sepakat, bahwa 

pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan islam. 

Sebab, tujuan tertinggi pendidikan islam adalah 

pembinaan Akhlak al-karimah.83 

Sumber ajaran akhlak ialah Al-Qur‟an dan 

Al-Hadits. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW. 

merupakan contoh suri tauladan bagi umat 

manusia. ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam 

Al-Qur‟an: 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه 
(٢١)َواْليَ ْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا   

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Allah SWT.” (Q.S. Al-

Ahzab:21) 
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Tentang akhlak pribadi Rasulullah SAW. 

Dijelaskan pula oleh „Aisyah ra, diriwayatkan 

oleh imam muslim. Dari „Aisyah ra, berkata” 

Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-

Qur‟an.”(HR.Muslim). Hadits Rasulullah meliputi 

perkataan dan tingkah laku, merupakan sumber 

akhlak yang kedua setelah Al-Qur‟an segala 

ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapat 

bimbimbang Allah SWT.84 

Tujuan akhlak yang dimaksud yaitu 

melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, 

yang dikenal dengan Al-Ghayah, dalam bahasa 

Inggris disebut The high goal, dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan ketinggian akhlak. 

Ketinggian akhlak diartikan sebagai meletakkan 

kebahagiaan pada pemuasan nafsu makan minum 

dan syahwat dengan cara yang halal. Al-Ghazali 

menyebutkan bahwa ketinggian akhlak 

merupakan kebaikan tertinggi. Kebaikan-

kebaikan dalam kehidupan semuanya bersumber 

empat macam yaitu: 

1. Kebaikan jiwa: pokok-pokok keutamaan yang 

sudah berulang kali disebutkan yaitu ilmu, 

bijaksana, suci diri, berani dan adil. 

2. Kebaikan dan keutamaan badan. ada empat 

yakni sehat, kuat, tampan dan usia panjang. 
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3. Kebaikan eksternal, yaitu harta, keluarga, 

pangkat, dan nama baik. 

4. Kebaikan bimbingan (taufiq hidayah), yaitu 

petunjuk Allah SWT, bimbingan Allah SWT, 

pelurusan dan penguatannya. 

Jadi tujuan Akhlak diharapkan untuk 

mencapai kebahagiaan dunia akhirat bagi 

pelakunya sesuai ajaran Al-Qur‟an dan Hadits. 

Urgensi Akhlak merupakan garis pemisah 

antara yang berakhlak dengan yang tidak 

berakhlak, Akhlak juga merupakan roh Islam 

yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti 

jasad yang tidak bernyawa. Dan yang paling 

penting lagi akhlak adalah nilai yang menjamin 

keselamatan kita dari siksa api neraka.85 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

menempati tempat yang penting, sebagai individu 

maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuhnya 

bangunnya suatu masyarakat tergantung pada 

bagaimana akhlaknya. Dasar penentuan atau 

standar ukuran baik dan buruk yang 

digunakannya. standar baik dan buruk akhlak 

berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits. Etika 

berdasarkan akal pikiran, sementara moral 

berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang 

dibuat oleh suatu masyarkat. Akhlak bersifat 

universal dan abadi, nilai etika dan moral lokal 
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dan temporal, akhlak bersifat mutlak, sedangkan 

etika dan moral bersifat relatif (nisbi). 

Ilmu akhlak tidak memberi jaminan 

seseorang menjadi baik dan berbudi luhur. Namun 

mempelajari akhlak dapat membuka mata hati 

seseorang untuk mengetahui yang baik dan 

buruk.86 Orang yang baik akhlaknya, biasanya 

banyak memiliki teman sejawat dan sedikit 

musuhnya, seperti ungkapan ahli: seribu kawan 

masih kurang satu musuh terlalu banyak. Allah 

SWT berfirman dalam surat Al- Fajr: 27-30. 

  َّْرِايَّةً  رَاِاَيةً  َر ِّب ِ  ِ َ    اْرِجِعي ﴾٢٧﴿ اْلُمْ َمِ نَّةُ  الن َّْ  ُ  أَي َّتُ َها يَا
﴾٣٠﴿ َجنَِّ   َواْدُخِلي ﴾٢٩﴿ ِعَباِدي ِف  فَاْدُخِلي ﴾٢٨﴿  

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada 

Tuhanmu dengan hati yang puas lagi dirihai-Nya. 

Maka masuklah kedalam jama‟ah hamba-hamba-

Ku, Masuklah ke dalam syurga-Ku. 

Ayat di atas merupakan penghargaan Allah 

SWT terhadap manusia yang sempurna imannya. 

Orang yang sempurna iamnnya niscaya sempurna 

pula pekertinya. 

 

b. Sistem Pembinaan Akhlak 

Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan 

akhlak disusun sebagai berikut: 

1. Takhalli adalah merupakan langkah pertama 

yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha 
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mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak 

tercela. Hal ini dapat dicapai dengan 

menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala 

bentuknya dan berusaha melenyapkan 

dorongan hawa nafsu. 

2. Tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi 

diri dengan jalan membiasakan diri dengan 

sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan 

tahalli ini dilakukan setelah jiwa dikosongkan 

dari akhlak-akhlak jelek. 

3. Tajalli adalah untuk pemantapan dan 

pendalaman materi yang telah dilalui pada fase 

tahalli, rangkaian pendidikan akhlak 

disempurnakan pada fase tajalli. Tahap tajalli 

ini termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. 

Para sufi berpendapat bahwa tingkat 

kesempurnaan kesucian jiwa hanya dapat 

ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada 

Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu.
87

 

 

c. Proses Pembentukan Akhlak 

Di samping diperlukan ilmu untuk 

membentuk akhlak seseorang memerlukan 

proses-proses tertentu, antara lain: Pertama, 

melalui keteladanan orang tua dan guru yang bisa 

memberikan keteladanan mengenai perilaku baik, 

maka biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya dan 
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muridnya dalam mengembangkan pola perilaku 

mereka. Yang kedua, melalui ta’lim, misalnya, 

dengan mengajarkan empati dan sikap disiplin. 

Yang ketiga, pembiasaan (ta’wid) melatih anak 

atau murid dengan perbuatan yang terpuji yang 

bisa membentuk kepribadiannya. Yang keempat, 

pemberian motivasi. Memberikan motivasi baik 

berupa pujian atau hadiah tertentu, akan menjadi 

salah satu latihan positif dalam proses 

pembentukan akhlak. Yang kelima pemberian 

ancaman dan sangsi hukum, dalam rangka proses 

pembentukan akhlak kadang diperlukan ancaman 

sehingga anak tidak bersikap sembrono.88 

Perombakan akhlak harus didahului dengan 

geraknya setiap warga masyarakat. Orang yang 

dikenal budi pekertinya, suci amal perbuatannya, 

belum pernah ternoda di kalangan bangsanya, 

yang pertama kalinya harus mengadakan 

perombakan di kalangan bangsanya sendiri, 

mereka harus menganjurkan untuk mengganti 

yang rusak dengan yang baik, menyerukan untuk 

meninggalkan semua adat istiadat yang buruk 

budi pekerti yang bejat. Dengan cara yang 

demikian, lambat laun kemerosotan akhlak itu 

dapat dirombak dan diganti.89 

 

                                                           
88

Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf (Bantul: Kaukaba Dipantara, 

2013), 8. 
89

Abdullah Zakiy, Membentuk Akhlak (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2004), 68. 



66 
 

 

d. Tujuan Penanaman Akhlak 

Tujuan ilmu akhlak supaya dapat terbiasa 

melakukan yang baik , indah, mulia, terpuji, serta 

menghindari yang buruk, jelek, hina, tercela. 

Manusia berakhlak supaya dapat berhubungan 

dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk 

selalu terpelihara hubungan yang baik dan 

harmonis. puncak berakhlak untuk memperoleh: 

1 Irsyad :  dapat membedakan antara amal 

yang baik dan yang buruk. 

2 Tauf : perbuatan kita sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah SAW dan 

dengan akal sehat. 

3 Hidayah : gemar melakukan yang baik dan 

terpuji serta menghindari yang 

buruk dan tercela.
90

 

 

Tujuan dari pendidikan akhlak dalam Islam 

ialah membentuk orang-orang bermoral baik, 

keras kemauan, sopan dalam bicaradan mulia 

dalam tingkah laku dan perangai berfikir 

bijaksana dan sempurna, sopan dan beradap, 

ikhlas jujur dan suci.
91

 

Tujuan pendidikan akhlak menurut Abu 

Bakar Muhammad  diantaranya: 
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1. Meluruskan naluri manusia dan kecenderungan 

fitrahnya yang membahayaka  masyarakat, 

apabila dibiarkan saja menuruti keadaanya. 

2. Mengusahakan bagi anak itu kebiasaan-

kebiasaan dan kemauan baru. Karena 

kebiasaan-kebiasaan itu akan terbentuk dengan 

perantara latihan dan pengulangan (melalui 

proses pembiasaan). 

3. Membentuk rasa kasih sayang yang mendalam 

yang akan menjadikan seseorang merasa 

terikat selamanya, dengan amal yang baik dan 

selalu menjahui perbuatan jelek. 

4. Dengan pengajaran akhlak memungkinkan 

seseorang dapat hidup ditengah-tengah 

masyarakat tanpa menyakiti seseorang atau 

tidak disakiti oleh seseorang, Bahkan dia 

bekerja meningkatkan kemajuan masyarakat 

dan memperbaiki keadaannya, dengan jalan 

rela mengorbankan kebebasannya, atau 

keadaanya, atau waktunya dengan 

mengutamakan kemaslahatan kelompok 

(masyarakat) atas kemaslahatan pribadinya 

sendiri.
92

 

 

e. Faktor-faktor Pembentukan Akhlak 

Dalam pembentukan akhlak ada dua faktor, 

yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

1. Faktor Internal.  
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Faktor internal ini meliputi beberapa hal 

berikut:93 

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. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal dalam hal ini meliputi 

segala sesuatu yang berada di luar individu 

yang berpengaruh, baik secara langsung 
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maupun tidak langsung, baik disadari maupun 

tidak disadari terhadap pembentukan mental 

karakter. Adapun faktornya adalah:
94

 

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 laku. 

Lingkungan pergaulan ini meliputi: 

keluarga atau rumah, lingkungan sekitar, 

lingkungan sekolah atau tempat kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek ilmiah. Dalam hal ini, peneliti 

sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif (berdasarkan fakta dengan 

dilakukan di lapangan). Hasil penelitian lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
95

 

Adapun jenis penelitiannya peneliti 

mengklafikasikan ke dalam penelitian studi kasus. 

penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif 

yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, 

dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.96 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, 

yang di dalamnya Peneliti terlibat dalam pengalaman 

yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para 

partisipan. Dengan keterlibatannya, peneliti juga 
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memperoleh data dalam lokasi penelitian dan masalah-

masalah yang bisa muncul saja tiba-tiba.
97

 Dalam 

penelitian kualitatif, kedudukan peneliti adalah sebagai 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

penafsir data dan akhirnya ia menjadi pelopor hasi 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai pengumpulan data. Ciri khas penelitian 

kualitatif adalah kehadiran peneliti, sebab peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data tentang Implikasi keteladanan guru 

terhadap akhlak siswa di SMAN 1 Jetis, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang.
98

 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti ini berlokasi di SMAN 1 Jetis Ponorogo. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sini 

karena untuk mengetahui keteladanan yang diberikan 

oleh guru terhadap siswanya dalam proses pendidikan 

di lembaga ini seperti perbuatan atatu tingkah laku yang 

patut ditiru oleh anak didik yang dilakukan oleh seorang 

guru di dalam tugasnya sebagai pendidik. 
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D. Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Menurut Lofland dalam bukunya Basrowi dan Suwandi, 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.
99

 Kata-kata dan tindakan 

informan pada penelitian ini berasal dari kepala sekolah, 

guru dan siswa SMAN 1 Jetis. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi: observasi berperan serta, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi.
100

 Teknik tersebut 

digunakan penelitian karena bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik 

apabila peneliti melakukan interaksi secara langsung 

dengan subjek melalui wawancara mendalam dan 

observasi langsung pada objek dimana fenomena 

tersebut berlangsung, dan di samping itu untuk 

melengkapi data diperlukan dokumentasi. Adapun 

pengumpulan data dilakukan dengan: 

1. Observasi 

Teknik observasi atau pengamatan merupakan 

suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
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melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang 

berlangsung. Observasi dilakukan terhadap subyek, 

suatu kegiatan yang berlangsung di tempat 

kejadian.
101

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi berperanserta (participant observacion), 

dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian.
102

 Metode 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

Implikasi keteladanan guru di SMAN 1 Jetis. Di sini 

peneliti akan mengamati langsung guru, dan siswa. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu: pewawancara 

(interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.103Wawancara 

(interview) adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana 

dua orang atau lebih tertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.104 
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Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian 

ini adalah wawancara mendalam yang artinya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam ini data-data dapat terkumpul secara 

maksimal. Orang-orang yang dijadikan informan 

meliputi: kepala sekolah, pendidik dan tenaga 

kependidikan. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data tentang tujuan implikasi 

keteladanan guru terhadap siswa di SMAN 1 Jetis. 

Macama-macam Wawancara:
105

 

a. Wawancara Terstruktur. Wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukakan 

wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan 

instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapkan. 

b. Wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini 

sudah termasuk dalam kategori in-depth 

interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. 

c. Wawancara tak berstruktur. Jenis wawancara ini 

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang 
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telah tersusun dengan sistematis dan lengkap 

untuk mengumpulkan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan menggunakan teknik wawancara 

tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang 

ditanyakan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancarakepada: kepala sekolah, guru dan siswa 

SMAN 1 jetis. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi atau dekumenter (documentary 

study) merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik 

(rekaman), dan dokumen-dokumen yang dihimpun 

dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus 

masalah.106 

Teknik dokumentasi digunakan dalam 

penelitian ini, karena mengingat: a. sumber ini selalu 

tersedia, cukup mudah dan murah terutama ditinjau 

dari konsumsi waktu. b. rekaman dan dokumen 
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Nana Syaodih Sukmadinata,  Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2009), 221-222. 
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merupakan sumber informasi yang stabil, baik 

keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang 

terjadi dimasa lalu, maupun dapat dianalisis kembali 

tanpa mengalami perubahan. c. rekaman dan 

dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, 

secara konstektual relevan dan mendasar dalam 

konteknya; d. sumber ini sering merupakan 

pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntalibitas. Hasil pengumpulan data melalui cara 

dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi.107 

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk memperoleh data mengenai sejarah berdirinya 

sekolah dan kegiatan serta perkembangan SMAN 1 

Jetis Ponorogo, struktur organisasi sekolah, jumlah 

siswa, serta keadaan sarana dan prasaranya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analis adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data yang 

dikumpulkan, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting, dan yang akan dipelajari, kemudian 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1995), 217.   
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membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. penjabaran aktivitas dalam 

menganalisis data, meliputi: pertama, data reduction, 

meruduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

membuat kategori.108 

Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. kedua data display  setelah data 

direduksi, maka langkah selanjutnaya adalah 

mengdisplaykan data atau menyajikan data kedalam 

pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bila 

pola-pola yang ditemukan yang telah didukung selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang selanjutnya akan di displaykan pada laporan 

akhir penelitian dan conclusions langkah ketiga 

conclusions/drawing vertifikasi langkah yang terakhir 
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Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. 
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dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan 

vertifikasi.109 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting untuk dicari tema dan membuat 

kategori/polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

b. Data Display (Penyajian data) 

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan 

membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini 

peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa 

menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua 

kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam tahap ini 

peneliti juga melakukan display(penyajian) data 

secara sistematik. Dalam proses ini, data 

diklarifikasikan berdasarkan tema –tema inti.110 

c. Conclusion drawing (Menarik kesimpulan atau 

verifikasi Sementara) 

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 338. 
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Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 209-210. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. temuan dapat berupa diskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

kurang jelas sehingga menjadi jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data. selanjutnya menyajikan data ke 

dalam pola baku, memilih yang mana yang penting 

dan dipelajari yang selanjutnya akan disajikan dalam 

bentuk kesimpulan. Adapun analisisa yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

secara analisis induktif.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). Dalam bagiann ini peneliti 

harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti mencari 

secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara 

dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi 

berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. 
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Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara 

rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami 

dengan cara yang biasa.111 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekkan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik  

ini dapat dicari dengan jalan, membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data wawancara, 

membandingkan hasil wawancara dari informan 

satu dengan informan lainnya, membandingkan 

hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan.112 

Triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti 

dengan jalan: 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang 

dengan situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu.  

d. Membandingkan keadaan dan perspeksif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan orang menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen isi suatu dokumen yang 

berkaitan.113 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan- tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan ditambah dengan tahapan terakhir dari 

penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil 

penelitian. tahapan-tahapan tersebut adalah:  

1. Tahap Pra Lapangan 

Yang  meliputi : penyusunan renacana 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, penjajakan awal di lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 
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penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini meliputi: memahami latar 

belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap analisis data ini, penulis 

melakukan analisis terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian 

Pada tahap ini seorang peneliti melakukan 

penulisan hasil penelitiannya dalam bentuk laporan 

yang sistematis. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMAN 1 Jetis 

SMA Negeri 1 Jetis didirikan oleh pemerintah 

kabupaten Ponorogo pada tahun 2004 dengan SK 

Bupati Nomor 6422130/A/405.51/2004 Tanggal 29 

Juni 2004. Dengan adanya lembaga lembaga baru 

tersebut sudah resmi dan ber  status Negeri. 

Konsekuensinya bulan Juli 2004 harus membuka 

pendaftaran murid baru, walaupun belum punya 

gedung. Sementara pemerintah masih mengusahakan 

tanah dan gedung, pada awal Juli 2004 begitu dibuka 

pendaftaran siswa baru, yang mendaftar mencapai 80 

siswa dan dinyatakan diterima semua maka mereka 

memasukkan daftar ulang. Tetapi begitu mereka 

mengetahui tempat pembelajaran SMAN 1 Jetis 

hanya menempati Gedung SD Kutukulon, sebagian 

besar mereka tidak yakin akan keberadaan lembaga 

baru ini, maka langsung mereka menarik daftar 

ulang mereka dan pindah di sekolah lain. Akhirnya 

tinggal 28 siswa yang mau mengikuti pembelajaran 

seterusnya. Dalam perjalanan ada 2 siswa yang 

mengundurkan diri, sehingga tinggal 26 siswa yang 

bertahan sampai tamat. Pantas  mereka disebut murid 
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pelopor SMA Negeri 1 Jetis. Dalam Ujian Nasional 

tahun Pertama (2007) mereka lulus 100%.
114

 

Pada tahun berikutnya (tahun 2005) setelah 

pemerintah mewujudkan tanah dan gedung SMA 

Negeri 1 Jetis yang bertempat tinggal di Desa 

Kutuwetan menempati tanah seluas 6.000 m
2 

mulailah ada kepercayaan pada lembaga baru 

sehingga pendaftaran tahun 2005 meningkat drastis, 

sehingga memenuhi pagu 3 rombongan belajar. (3 x 

40 = 120). Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya. 

Tetapi sayangnya gedung yang dibangun pemerintah 

kabupaten Ponorogo pada waktu itu terbatas sekali, 

hanya sebuah kantor dan 2 ruang kelas, sehingga 

pada tahun 2006 mulai pelaksanaan pembelajaran 

masuk pagi siang serta masih menyewa rumah 

penduduk untuk dipergunakan sebagai ruang kelas. 

Pada tahun 2006 perkembangan SMA Negeri 1 

Jetis mulai ada kemajuan pesat setelah dibangun 1 

ruang kelas baru dari dana Block Grant Propinsi 

Jawa Timur, 3 ruang kelas baru dan 1 paket 

Laboratorium IPA dari dana AP13D. Maka ruang 

kelas yang masih menempati rumah penduduk 

diatrik masuk ke dalam dan bisa masuk pagi semua, 

terdiri dari 6 ruang kelasdan 1 ruang masih 

menempati Lab. IPA. Perkembangan drastis terus 

berjalan pada tahun 2007 dibangun 1 paket 

Laboratorium Fisika  dari dana Pusat. Keadaan 
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pendaftaran pada tahun 2007 meningkat drastis, 

sehingga dengan pagu 3 rombongan belajar (3 x 40 = 

120; filasi 3x 2 = 6) ada kurang lebih 50 anak yang 

tidak diterima berdasarkan Ranking 

DANEM/SKHUN. Tibalah saatnya SMA Negeri 1 

Jetis menjadi sekolah besar. Sayangnya, tambahan 

ruang kelas belum ada sehingga kelas 1 dimasukkan 

siang hari. 

Hal yang menggembirakan tidak terduga 

sebelumnya pada tahun 2007 luar biasa ada 

pembangunan Laboratorium Komputer dan 

Perpustakaan. Dengan demikian SMA ini akan 

memancarkan sinarnya (wahana ilmu pengetahuan) 

untuk bekal dalam kehidupan global. Pantas sekali 

SMA ini pantas sekali SMA ini disebut-sebut SMA 

“Surya Alam” yang artinya menyinari alam/dunia. 

Nama Surya Alam diambil dari nama tokoh 

masyarakat setempat (Ds. Kutuwetan) yaitu KI 

Demang Suryo Ngalam, suatu gelar yang diberikan 

oleh kerajaan Majapahit kepada Ki Ageng Kutu pada 

zaman awal pemerintahan Batoro Katong. 

 

2. Letak Geografis SMAN 1 Jetis 

SMAN 1 Jetis merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Negeri yang ada di Kec. Jetis, tepatnya 

terletak desa Sukowati Kutuwetan Kec. Jetis, 

Kabupaten Ponorogo. SMAN 1 Jetis ini sangat 

mudah dijangkau dengan kendaraan umum maupun 

pribadi karena letaknya yang sangat strategis dan 

berdekatan dengan akses jalur Ponorogo-Trenggalek 
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yang di lewati kendaraan-kendaraan antar kota 

maupun provinsi.
115

 

 

3. Identitas Sekolah 

a. Nama sekolah :  SMA Negeri 1 Jetis 

b. NNS : 301051116001 

c. Status  :  Negeri 

d. Alamat Sekolah : Jalan Sukowati,  

Kel. Kutuwetan, Kec.Jetis 

e. Kabupaten :  Ponorogo 

f. Propinsi :  Jawa Timur 

g. Status Akreditasi :  B 

h. Nama kepala  

 Sekolah : Drs, H. Mukh. Aslam Ashuri, 

M.Pd.I 

i. Telepon :  (0352) 313142 

j. Email : smansatujetisponorogo@gmail.com 

k. Website : sman1jetis-ponorogo.sch.id. 
116

 

 

4. Visi dan Misi SMAN 1 Jetis 

a. Visi SMAN 1 Jetis 

Mencetak Lulusan Yang Bertaqwa, Berbudi 

Pekerti Luhur, Berbudaya, Berilmu, Mandiri, 

Peduli Lingkungan dan Berwawasan Global. 
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b. Misi SMAN 1 Jetis 

1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2) Mewujudkan anak yang sholeh dan sholikah. 

3) Mewujudkan kemampuan mengembangkan 

budaya belajar untuk pemberdayaan diri. 

4) Mewujudkan lingkungan yang berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inivatif serta pengembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
117

 

 

5. Tujuan SMAN 1 Jetis 

 Tujuan SMA Negeri Jetis secara umum adalah 

meningkatkan Imtaq, kepribadian, akhlak mulia, 

kecerdasan, pengetahuan serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan 

umum pendidikan sekolah atas, secara rinci tujuan 

sekolah dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Membentuk manusia yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Meningkatkan kemampuan guru/karyawan dalam 

memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

c. Menghasilkan peserta didik agar menjadi manusia 

yang berkepribadian, cerdas, berkualitas dan 
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berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, olah raga dan seni. 

d. Menanamkan kepada peserta didik sikap ulet, 

cakap, terampil dan mandiri dalam berkarya serta 

mampu beradaptasi terhadap perkembangan dan 

perubahan zaman. 

e. Menciptakan “student sense of accomplishment” 

dalam pembelajaran sehingga peserta didik 

termotivasi dalam belajar. 

f. Tercapainya nilai ujian nasional mata pelajaran 

sesuai standar yang telah ditetapkan BSNP 

g. Menghasilkan peserta didik dengan memiliki 

keterampilan komunikasi bahasa asing (bahasa 

Inggris) dalam rangka menghadapi tantangan 

global. 

h. Membudayakan peran serta masyarakat, alumni 

dan lembaga swasta atau negeri dalam 

pengembangan sekolah. 

i. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, 

sejuk, indah dan nyaman, sehat dan 

menyenangkan yang mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran. 

j. Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk 

melakuakn pelestarian, pencegahan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. 

k. Terwujudnya sekolah bermutu pada tingkat SMA 

yang menjadi pilihan utama masyarakat Ponorogo 

dan sekitarnya. 



 

 

l. Menargetkan peserta didik lulus 100% pada akhir 

tahun, dengan tingkat keberhasilan 50% 

lulusannya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 

dan 25% diantaranya diterima di perguruan tinggi 

negeri.
118

 

6. Struktur Organisasi di  SMAN 1 Jetis 

Tabel 2.1 Struktur Organisasi SMAN 1 Jetis
119

 

a. Komite Sekolah :  Sugeng Irianto, S.Pd. 

b. Kepala Sekolah 
:  Drs, H. Mukh. Aslam Ashuri, 

M.Pd.I 

c. Wakil Kepala Sekolah :  Siti Rohmatin, S.Pd. 

d. Tata Perpustakaan :  Lucia Risa Nugraheni, S.Si. 

e. Tata Usaha :  Heru Budi C, S.Pd. 

f. Waka Urusan 

Kurikulum 
:  Sri Murdiati, S.Pd. 

g. Waka Urusan Kesiswaan :  Tjahyo Nugroho, M.MP.d. 

h. Waka Urusan Prasarana :  Drs. Zainal Fanani, S.Pd 

i.  Waka Urusan Humas 
:  Agung Samudra, Se, S.Pd, 

S.Kom. 

i. wali kelas X Mipa :  Ratna Kusumawati, S.Pd. 

k.  Wali Kelas X IPS :  Dwi Utami Nurwantini, M.Pd. 

l.  Wali Kelas XI Mipa 1 :  Farida Widayanti, S.Pd. 

o. Wali Kelas XI Mipa 2 :  Lucia Dyah Andrijati, S.Pd. 

p.  Wali Kelas XI Ips :  Sumarni, S.Pd. 

q.  Wali Kelas XII Ipa 1 :  Suyatmi, S.Pd. 

r.  Wali Kelas XII Ipa 2 :  Ulfa Ni‟matil Hasanah, S.Pd. 

s.  Wali Kelas XII Ips 1 :  Onroufiq, M.Pd. 
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t.  Wali Kelas XII Ips 2 :  Edy Nurhayati, S.Pd. 

7. Data Guru di SMAN 1 Jetis 

Tabel 2.2 Data Guru SMAN 1 Jetis
120

 

1 Achmad Mashuri, S.Pd. 
2 Agung Samudra, Se, S.Pd, S.Kom. 
3 Drs. H. Choirul Fatha, M.Pd.I. 

4 Dwi Utami Nurwantini, M.Pd. 

5 Edy Nurhayati, S.Pd. 

6 Farida Widayanti, S.Pd. 

7 Lucia Dyah Andrijati, S.Pd. 

8 Lucia Risa Nugraheni, S.Si. 
9 Maryadi, S.Pd. 

10 Maryani, M.Pd.I 

11 Muhamad Arif Iskandar, M.MP.d. 

12 Drs. H. Mukh. Aslam Ashuri, M.Pd.I. 

13 Onroufiq, M.Pd. 

14 Ratna Kusumawati, S.Pd. 

15 Siti Rohmatin, S.Pd. 

16 Slamet Triyono, S.Pd. 

17 Sri Murdiati, S.Pd. 
18 Sri Subekti, S.Pd. 
19 Sri Subekti Dwi Anjarwati,S.Pd. 

20 Sulikah, S.Pd. 

21 Sumarni, S.Pd. 

22 Suyatmi, S.Pd. 

23 Tjahyo Nugroho, M.MP.d. 

24 Ulfa Ni‟matil Hasanah, S.Pd. 

25 Wijata, S.Pd. 

26 Drs. Zainal Fanani, S.Pd 
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8. Data Siswa SMAN 1 Jetis 

Tabel 4.1 Data Siswa SMAN 1 Jetis
121

 

No Kelas X L P 
Jumlah 

Per 

Kelas 
Wali Kelas 

1 

X Mipa 9 19 28 

Ratna 

Kusumawati, 

S.Pd. 

X Ips 14 16 30 

Dwi Utami 

Nurwantini, 

M.Pd 
Jumlah Per Rumpun 23 35 58  

2 

XI Mipa 1 6 17 

23 

Farida 

Widayanti, 

S.Pd. 
XI Mipa 2 6 18 

24 
Lucia Dyah A, 

S.Pd. 
XI Ips 1 18 19 Sumarni, S.Pd. 

Jumlah Per Rumpun 13 53 66  

3 

XII ipa 1 8 23 31 Suyatmi, S.Pd 

XII ipa 2 6 24 
30 

Ulfa Ni‟matil 

Hasanah, S.Pd 

XI Ips 1 4 17 
21 

Onroufiq, 

M.Pd. 

XI Ips 2 4 17 
21 

Edy Nurhayati, 

S.Pd. 
Jumlah Per Rumpun 22 81 103  

TOTAL L+P 58 169 227  
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9. Sarana dan Prasarana SMAN 1 Jetis 

Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan 

sarana dan prasarana yang memadai guna 

mempermudah dan memperlancar terlaksananya 

program pendidikan dan pengajaran di SMAN 1 

Jetis. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di 

sekolah adalah sebagai berikut ini:
122

 

Tabel 4.2Sarana dan Prasarana SMAN 1 Jetis 

No. Jenis sarpras 
Jumlah 

Ruangan 

Jumlah 

Ruang 
Kondisi 

Baik 

Jumlah 

Ruang 
Kondisi 

Rusak 

Kategori Kerusakan 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 12 12     

2 Perpustakaan 1 1     

3 R.Lab. IPA 1 1     

4 R.Lab Biologi 1 1     

5 R.Lab Fisika 1 1     

6 R. Lab. Kimia 1 1     

7 
R. Lab. 

Komputer 

1 1     

8 R. Lab bahasa 1 1     

9 R.Pimpinan 1 1     

10 R. Guru 1 1     

11 R.Tata Usaha 1 1     

12 R. Konseling 1 1     

13 
Tempat 
Beribadah 

1 1     

14 R.UKS 1 1     

15 R. Kamar mandi 4 4     

16 Gudang 1 - 1  1  

17 R.Musik 1 1     

18 Tempat olahraga 1 1     

19 R. Osis  1 1     

20 R. Serba Guna 1 1     

21 
R. Seni 
Reog,Tari,dll. 

1 1     
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Keteladanan Kepribadian Guru di SMAN 1 Jetis 

Guru memegang peranan penting pada suatu 

lembaga pendidikan karena guru yang terlibat 

langsung serta tanggung jawab terhadap suksesnya 

proses belajar mengajar. Walaupun berat tantangan 

dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksakan tugas 

sebagai seorang pendidik, maka guru dituntut 

memiliki kompetensi seorang guru, terutama pada 

kompetensi kepribadian guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini guru dituntut memiliki 

kepribadian yang baik sebagaimana pada indikator 

kompetensi kepribadian yang ditetapkan dalan UU 

RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

Dengan memiliki kompetensi tersebut dapat menarik 

perhatian siswa dan dapat dijadikan suri tauladan 

terhadap akhlak siswa di SMAN 1 Jetis, mengenai 

hal kompetensi kepribadian guru yaitu: beriman dan 

bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, 

demokratis, kepribadian yang mantap, stabil dan 

dewasa, berwibawa, jujur, sportif, menjadi teladan 

bagi peserta didik, mengevaluasi kinerja sendiri, dan 

mengembangkan diri secara mandiri dan 

berkelanjutan. Adanya macam kepribadian guru 

tersebut tentunya berpengaruh terhadap akhlak siswa 

terlihat guru-guru di SMAN 1 Jetis dapat dikatakan 

sudah memenuhi sebagian bahkan seluruh indikator 

kepribadian guru yang mana dapat dijadikan teladan 
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bagi siswanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Farida Widayanti, selaku guru di SMAN 1 Jetis, 

yaitu: 

Menurut saya kepribadian yang dimiliki guru 

SMAN 1 Jetis ini dapat dikatakan sudah 

memenuhi indikator kompetensi kepribadian 

tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

pemerintahan. Hanya saja masih ada beberapa 

orang guru yang belum memenuhi indikator 

kompetensi kepribadian tersebut. Dalam 

mencapai tujuan pendidikan, maka seorang guru 

harus memiliki kepribadian yang baik untuk 

ditiru oleh siswanya agar siswa tersebut menjadi 

warga negara atau masyarakat seperti yang 

diharapkan oleh tujuan pendidikan. Guru disini 

yang telah memenuhi kriteria kepribadian 

seperti dalam pelaksanaan pembelajaran 

biasanya dilakukan dengan hati yang ikhlas dan 

sesuai dengan aturan agama, mengajari anak 

didiknya dengan berperilaku yang baik dalam 

setiap hal baik di sekolah maupun diluar 

sekolahan. Pemberian kesempatan terhadap 

peserta didik untuk mengembangkan potensi 

yang disertai dengan kemampuan masing-

masing peserta didik sesuai dengan 

kemampuannya. Ketika terjadi permasalah 

dalam proses pembelajaran, diharapkan dapat 

segera mungkin mencari solusinya. Selain itu 

masih banyak hal yang harus dilakukan dalam 

upaya pembinaan pengembangan keteladanan 

kepribadian guru agar menjadi pribadi yang 



 

 

lebih baik dan dapat dijadikan suri teladan siswa 

di SMAN 1 Jetis.
123

 

 

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang 

diberikan oleh ibu Siti Rohmatin, selaku Wakil 

Kepala sekolah SMAN 1 Jetis, yaitu: 

Keladanan kepribadian yang dimiliki guru 

SMAN 1 Jetis suadah hampir sesuai dengan 

kompetensi kepribadian guru sebagaimana 

semestinya. Guru-guru di SMAN 1 Jetis disini 

rata-rata memiliki kepribadian yang baik, karena 

pada jalur pendidikannya adalah tematan dari 

lembaga-lembaga yang bernuansa keislaman. 

Guru-guru disini memahami mengenai perilaku 

seorang guru dalam melaksanakan tugas dan 

tenggung jawabnya. Dalam berakhlak mulia 

pasti jelas dilakukan seperti hal nya tutur kata 

sopan, berpakaian sebagaimana yang wajibkan 

agama dilakukan agar siswa dapat meniru segala 

perilaku baik gurunya. Sebagai seorang guru 

hendaknya membimbing siswanya dengan baik, 

tidak berkata kasar, tidak mengekang siswa 

namun juga tidak memberi kebebasan yng 

berlebihan. Bersikap terbuka dalam setiap hal 

merupaka salah satu cara seorang guru dalam 

memberikan sebuah penilaian terhadap peserta 

didik tersebut. Ketika siswa melawan dengan 

apa yang diperintahkan gurunya, sebaiknya 

sebagi guru tidak langsung memarahinya karena 

akan membuat siswa tersebut semakin melawan. 

Dan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
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tentunya masih perlu mengembangkan 

kepribadian ini kerena kepribadian guru yang 

baik akan melahirkan siswa yang berkompen 

yang baik juga. Selain itu, sebagai guru tidak 

boleh merasa bangga dengan apa yang 

dimiliknya, teruslah berusaha mengevaluasi 

kinerja sendiri. Saya rasa saya juga masih harus 

belajar terus.
124

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ratna 

Kusumawati, Wali Kelas X SMAN 1 Jetis, yaitu: 

Kepribadian guru di SMAN 1 Jetis ini sudah 

cukup bagus. Karena guru-guru sudah 

memahami bagaimana kepribadian guru tersebut 

yang harus diterapkan oleh nya, semakin 

dipahami dan dimiliki. Sebagai seorang guru 

harus membimbing siswa dengan hati yang 

tulus, harus senantiasa menjaga akhlak kerena 

akhlak kita dapat ditiru oleh siswa maka dari itu 

perlu mencontohkan atau memberi keteladanan 

yang baik terhadap siswa biar perilaku siswa 

memiliki akhlak yang baik. Pemberian 

kebebasan siswa itu perlu dilakukan agar siswa 

dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada 

salam dirinya. Ketika seorang guru mendapati 

kesalahan maka ia harus berani untuk 

mempertanggungjawabkan nya. Dan sebagai 

guru juga harus mengembangkan terus 

kemampuan yang dimiliki agar yang dilakukan 
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guna mengetahui sejauh mana hasil 

pembelajaran yang terlaksanakan di sekolah.
125

 

 

Seorang guru harus mempunyai kepribadian 

yang baik  disekolah seperti  berpenampilan ketika 

berada di lingkungan sekolah. Karena guru menjadi 

pusat perhatian siswa untuk itu guru harus 

berpenampilan yang rapi dan sopan agar di contoh 

oleh siswanya, seperti yang diungkapkan oleh bapak 

H.Mukh. Aslam Ashuri,selaku Kepala Sekolah 

sebagai berikut: 

Guru merupakan objek sentral dalam 

pembelajaran. Dalam hal ini guru menjadi 

pusat perhatian peserta didik di lingkungan 

sekolah. Oleh karena itu, guna hendaknya 

harus berpenampilan yang baik dan menarik 

serta sopan karena hal ini dapat mempengaruhi 

kelancaran dalam berlangsungnya proses 

belajar mengajar, selain itu sebagai panutan 

guru yang berpenampilan rapi tentunya akan 

ditiru oleh peserta didik, sehingga peserta didik 

pun akan turut berpenampilan yang rapi.
126

 

 

Guru sebagai pemberi teladan senantiasa 

menampilkan sikap yang baik kepada siswa. Selain 

berpartisipasi secara langsung, setiap pendidik 

memiliki strategi sendiri-sendiri dalam memberikan 
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teladan seperti yang diungkapkan Farida 

WidayantiWali Kelas XI: 

Keteladanan itu kan wujudnya bukan hanya 

non verbal tapi juga dalam bentuk verbal. Jadi 

yang selalu saya tampilkan kepada siswa ya 

seperti cara busana yang rapi dan sopan, cara 

tutur kata yang baik, cara menghormati sesama 

dan yang lebih tua dan masih banyak yang 

lainnya. Kalau di dalam kelas biasanya saya 

juga memberikan kisah-kisah keeladanan 

kepada siswa.
127

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh wali kelas X Ibu 

Ratna Kusumawati, mengenai strategi pemberian 

teladan yang baik kepada siswa: 

Keteladanan itu biasanya penampilan atau 

perilaku yang akan dilihat dan ditirukan oleh 

siswa. Jadi saya sebagai guru ya menampilkan 

penampilan yang baik dan sopan, 

menunjukkan tutur kata yang baik, 

memberikan contoh yang baik, dan masih 

banyak yang lainnya.
128

 

 

Jadi pemberian teladan memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap perkembangan peserta didik. 

Hal ini tersebut di buktikan dengan ungkapkan 

IbuFarida Widayanti Wali kelasXI:  
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Pengaruhnya sangat besar. Karena zaman 

sekarang guru merupakanseorang figur sentral 

dalam mengajar dan mendidik siswa. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang ini 

para orang tua banyak yang sibuk bekerja 

bahkan banyak juga yang menjadi TKI di luar 

negeri sehingga putra/putrinya dititipkan ke 

neneknya. di SMAN 1 Jetis ini banyak sekali 

fenomena seperti itu. Jadi apabila guru tidak 

bisa memberikan teladan yang baik maka 

akhlak dan perilaku siswa tidak akan 

terarah.
129

 

 

Hal yang sama di ungkapkan oleh Tjahyo 

Nugroho, selaku Waka Kesiswaan sebagai berikut:  

Guru harus bersikap sopan santun, berpakaian 

yang rapi dan sopan tidak membuka aurat bagi 

perempuan. Memiliki kebijaksanaan dan 

berwibawaan. Dan seseorang guru yang patut 

sebagai suri tauladan terhadap siswa dan 

menghargai aspirasi peserta didik.
130

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

dapatkan dilapangan terlihat bahwa kepribadian guru 

sudah baik dikatakan baik. guru guru sudah 

memahami bagaimana kepribadian yang harus 

dimiliki oleh guru dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya guna memberikan keteladanan 
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kepribadian guru terhadap akhlak siswa di SMAN 1 

Jetis. makna bahwa guru harus bisa dipercaya, pola 

hidupnya harus bisa dicontoh dan diteladani. Serta 

mampu menjadi figur sentral yang mampu menjadi 

pendidik, pemberi teladan, dan pencipta perilaku 

religius peserta didik yang apabila dilakukan secara 

terus menerus dan berkelanjutan akan menumbuhkan 

budaya yang baik di lingkungan sekolah. Seperti 

membimbing siswa, cara berbicara, cara perilaku, 

cara pengambilan keputusan, bagaimana cara 

mengembangkan intelektual dan pembinaan akhlak 

siswa serta bagaimana cara menilai kemampuan 

siswa secara objektif.  

Guru adalah suri teladan bagi peserta didik nya, 

seluruh kepribadiannya adalah uswatun hasanah, 

yang nyaris tanpa cela dan nista dalam pandangan 

anak didik. Sesuai observasi peneliti melihat seorang 

guru melakukan berperilaku keteladanan kepribadian 

peneliti melihat ketika ada siswa melintasi guru nya 

seketika itu beliau menyapa dan mengajak sholat 

dhuha ke masjid berjama‟ah, siswa tersebut mau 

ajakan guru tersebut ke masjid untuk sholat 

dhuha.
131

Semua kebaikan yang diberikan oleh guru 

kepada anak didiknya adalah karena kemuliaannya. 

Dari profil guru yang mulia itulah akan terlahir anak 

didik yang berakhlak mulia. Guru harus mempunyai 

kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan 
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intergritas kepribadian seorang guru. Seperti 

penyataan Ibu Maryadi, yaitu: 

Mengenai kepribadian yang dimiliki guru 

SMAN 1 Jetis ini berbeda-beda, akan tetapi 

mereka memiliki sifat yang sangat baik dimana 

guru-guru tersebut mengayomi dan 

membimbing anak didik dengan baik dengan 

hati yang ikhlas dan juga memiliki sifat ramah 

terhadap siswa nya. dalam setiap dilingkungan 

sekolah mereka sering mengadakan evaluasi 

terhadap hasil dari memberikan keteladanan 

terhadap akhlak siswa untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan proses membimbing siswa 

dalam mengubah perilaku siswa yang sebelum 

tidak baik menjadi baik.
132

 

 

Dengan memiliki kepribadian guru yang baik itu 

mampu melahirkan kepribadian siswa yang baik 

pula. begitu juga sebaliknya dengan guru yang tidak 

memiliki kepribadian yang baik, maka siswa juga 

tentunya tidak memiliki kepribadian yang baik. 

karena siswa menuntut ilmu bukan hanya untuk 

mengembangkan intelektualnya saja, tetapi juga 

pada pengembangan sikap dan keterampilannya.  

Kepala sekolah selaku pemimpin dalam lembaga 

pendidikan juga andil besar terhadap pengetahuan 

akan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru yang 

ia pimpin dilembaga nya. sebagai seorang kepala 

sekolah madrasah dituntut untuk mengetahui dan 
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menilai segala proses yang dilaksanakan oleh guru 

agar dapat tercapainya tujuan dari pendidikan yang 

telah ditetapkan. Pernyataan yang diberikan oleh 

bapak H. Mukh. Aslam Ashuri, selaku Kepala 

Sekolah SMAN 1 jetis mengenai kepribadian guru, 

sebagai berikut: 

Kepribadian yang dimiliki guru SMAN 1 Jetis 

sudah sesuai dengan kompetensi kepribadian 

yang diharapkan oleh pemerintah. Dan hanya 

beberapa orang saja yang masih belum sesuai. 

Yang dimana guru telah memiliki kepribadian 

yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 

arif dan bijaksana, demokratis, kepribadian yang 

mantap, stabil dan dewasa, berwibawa, jujur, 

sportif, menjadi teladan bagi peserta didik, 

mengevaluasi diri serta mengembangkan diri 

secara mandiri dan berkelanjutan. Pemilihan 

guru untuk mengajar di SMAN 1 Jetis ini dilihat 

dari pengenalan tenaga pendidik yang ada 

kepada calon guru yang akan diterima, dilihat 

seperti apa kepribadiannya, keterampilan nya 

dan aspek sosial yang dimilikinya agar 

keberhasilan siswa dilihat dari keberhasilan 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya, 

maka dari itu setiap guru perlu memiliki 

kompetensi-kompetensi yang ditetapkan oleh 

pemerintah baik itu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesionalnya, agar 

menjadi suri keteladanan terhadap akhlak siswa 

di sini.
133
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Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan 

yang dikemukakan di atas terlihat bahwa kepribadian 

guru di SMAN 1 Jetis ini menerapkan keteladanan 

kepribadian guru itu sangat diperlukan dalam proses 

pendidikannya. Sebab guru memiliki kepribadian 

baik, maka ia akan memberi suri teladan terhadap 

siswanya agar menjadi pribadi yang baik. 

Keteladanan Kepribadian  guru tersebut terlihat 

dari wawancara dan dari cara guru melakukan 

berbagai kegiatan proses pendidikan dalam 

kesehariannya di lingkungan sekolah. Terlihat dari 

keikhlasan guru dan tanggung jawabnya yang 

merupakan bagian dari indikator beriman dan 

bertakwa. Terlihat juga dari tutur kata yang lembut, 

sopan santun, jujur dan sportif, gaya berpakaian dan 

pelaksanaan ibadah dalam kesehariannya yang 

menunjukan bahwa seorang guru dituntut untuk 

memiliki akhlak mulia. dalam setip pengambilan 

keputusan dan tidak merasa bangga dengan 

pengetahuan yang dimilikinya menunjukan bahwa 

guru-guru tersebut memiliki sifat yang arif dan 

bijaksana. seorang guru juga menjadi teladan, guru 

harus mampu mencerminkan perbuatan dan hal-hal 

baik terhadap siswanya. selain itu juga sikap 

demokratis guru yang tidak mengekang siswa dalam 

mengembangkan potensinya juga tidak terlalu 

memberikan kebebasan terhadap siswa secara 

berlebihan agar siswa tidak lupa diri akan 

kewajibannya. terlihat kepribadian guru yang 
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mantap, stabil dan dewasa sebagian guru juga 

memiliki indikator ini dalam hal menghadapi dan 

menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi dengan 

tidak mudah marah dan mencari solusi dari 

permasalahannya dengan segera mungkin. terlihat 

pula siswa yang mentaati apa yang diperintahkan 

gurunya yang menunjukan bahwa guru tersebut 

berwibawa dan tidak melawan. pengevaluasian 

terhadap kinerja sendiri juga terlihat pada guru-guru 

di SMAN 1 Jetis ini, dan juga terus mengembangkan 

diri secara terus menerus agar dapat menjadi pribadi 

guru yang lebih baik dan keberhasilan proses 

pendidikan yang dilakukan sebagai seorang pendidik 

yang mana agar dijadikan contoh atau teladan oleh 

siswa di SMAN 1 Jetis. 

 

2. Keteladanan Sosial Guru di SMAN 1 Jetis 

Guru sebagai pendidik harus dapat 

mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata 

nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam 

lingkungan sekolah. Tata nilai termasuk norma, 

moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, 

mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai 

pribadi. Seorang guru harus dapat berinteraksi 

terhadap siswa salah satunya komunikasi. Dalam 

pembentukan karakter siswa di SMAN 1 jetis, guru 

menerapkan bentuk komunikasi verbal artinya guru 

membentuk karakter murid dengan cara memberikan 

arahan, nasehat agar murid memiliki karakter yang 



 

 

positif dan memberikan motivasi agar anak merasa 

diperhatikan serta menurut apa yang dikatakan oleh 

gurunya, dan juga dengan meminta anak untuk 

memajang beberapa poster atau gambar yang 

membangkitkan semangat murid dalam belajar dan 

mengembangkan potensi mereka. Guru juga 

menggunakan komunikasi non verbal yang terbentuk 

teladan yang baik dari seorang guru. Komunikasi 

non verbal ini adalah penguatan dari komunikasi 

verbal, karena jika murid hanya diarahkan saja 

terkadang hanya didengarkan namun tidak 

dilaksanakan, untuk itu guru memberikan teladan 

yang baik kepada murid agar murid bisa 

mencontohnya Seperti yang dikatakan oleh Ratna 

Kusumawati, yaitu: 

“Bentuk komunikasi yang dilakukan antara guru 

dan murid dalam pembentukan perilaku 

akhlakul karimah di SMAN 1 Jetis adalah 

dengan bentuk komunikasi verbal yaitu dengan 

mengarahkan dan menasehati murid-murid 

dengan bahasa indonesia yang baik dan benar 

dan terkadang juga dengan bahasa jawa krama 

inggil, bahkan sesama guru jika berkomunikasi 

harus mengunakan bahasa krama inggil karena 

sewaktu-waktu murid melihat dan mendengar 

mereka tahu bahasa-bahasa apa yang didengar 

sopan. Mereka biasakan mengunakan bahasa 

indonesia dan bahasa krama inggil supaya jika 

berbicara dengan orang yang lebih tua mereka 

terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Dengan 

berbahasa yang baik dan benar itu mereka 

nampak patuh dan sopan terhadap orang yang 
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lebih tua. Selain itu juga dengan komunikasi non 

verbal yaitu guru harus memberi contoh atau 

teladan yang baik kepada anak-anak karena 

karakter anak mungkin juga cerminan dari guru, 

guru yang bersikap baik, tegas dan 

menyenangkan akan menghangatkan suasana 

dan anak bisa nyaman dan anak bisa 

mencontohnya”.
134

 

 

Dan juga menurut siswa yang bernama Dimas, 

yaitu: 

 

“Biasanya semua guru disini hadir tepat waktu, 

dan kalau ada murid baru datang kami selalu di 

sapa dan diajak sholat dhuha bersama. 

Berkomunikasinya juga sangat santun dan  kalau 

ada siswanya sakit lebih dari tiga hari pasti 

dijenguk dan mendoakannya cepat sembuh. Jiwa 

kesosialnya guru tersebut membuat kami 

melakukan keteladanan itu.
135

 

 

Karakter siswa dapat terbentuk secara perlahan-

lahan, yang terpenting guru tidak bosan dalam 

memberikan arahan dan teladan kepada murid maka 

murid akan menuruti segala yang dicontohkan oleh 

guru serta murid dapat menerapkan kedalam 

kehidupannya sehari-hari. dari pengamatan peneliti 

melihat seorang guru melakukan berperilaku 

                                                           
134

Lihat Transkrip Wawancara, Nomor08 /W/20-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
135

Lihat Transkrip Wawancara, Nomor09 /W/19-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

keteladanan kepribadian peneliti melihat ketika ada 

siswa melintasi guru nya seketika itu beliau menyapa 

dan mengajak sholat dhuha ke masjid berjama‟ah, 

siswa tersebut mau ajakan guru tersebut ke masjid 

untuk sholat dhuha. dan mengajak lainnya untuk 

mengerjakan ibadah sholat dhuha berjamah di 

masjid.“Alhamdulillah secara perlahan-lahan, akhlak 

siswa mulai terbentuk dengan sendirinya dengan 

melihat contoh-contoh yang diberikan guru, mereka 

dapat mengaplikasikan pada kehidupan mereka, 

terutama dalam memberi teladan karena dalam 

konsep mereka apa yang dilakukan guru memang 

benar jadi disini guru selalu berhati-hati dalam 

bertindak karena semua yang dilakukan guru akan 

dicontoh oleh anak-anak didiknya”.
136

 

Jadi, dari keterangan yang disampaikan di atas 

keteladanan pendidik dalam interaksi edukatif 

dengan sikap siswa di sekolah memiliki hubungan 

yang sangat erat. Keteladanan yang dimiliki pendidik 

atau guru mempengaruhi sikap yang dimiliki siswa 

di dalam atau di luar kelas. Sikap siswa bergantung 

pada interaksi secara langsung kepada guru. Seperti 

halnya saat guru berinteraksi secara baik makan 

respon sikap siswa akan baik, begitu pula sebaliknya 

yang akan terjadi pada sikap siswa saat guru kurang 

baik dalam berinteraksi. 
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Guru merupakan sosok yang di teladani siswa. 

Dalam budaya jawa sebuah pepatah mengatakan 

guru digugu lan ditiru yang berarti guru di anut dan 

di teladani. Maka dalam pelaksanaan dalam 

lingkungan sekolah, guru diharapkan mampu 

melakukan hubungan sosial yang baik dengan siswa 

melalui interaksi dan komunikasi. Walau 

bagaimanapun, teladanan sosial guru akan selalu 

menjadi perhatian setiap siswa. seperti yang 

diungkapkan oleh bapak  H. Mukh. Aslam 

ashuri, selaku kepala sekolah sebagai berikut ini:  

Guru disini alhamdulillah memberikan 

keteladanan sosial yang mana itu dapat 

dicontoh oleh siswa, seperti cara dalam 

berinterkasi dan komunikasinya terhadap 

murid-muridnya, tutur kata dalam berbicara, 

menjalin hubungan terhadap lingkungan 

masyarakat, mitra pendidikan, pendekatan 

terhadap orang tua peserta didiknya. Tanpa 

melakukan hal tersebut tidak akan 

mengetahui latar belakang sosial anak 

tersebut. Dengan melakukan itu guru dapat 

memberikan sebuah teladan yang mampu 

mengubah perilaku siswa.
137

 

Guru di mata murid maupun masyarakat 

merupakan panutan yang perlu dicontoh dan 

merupakan suri tauladan dalam kehidupanya sehari-

hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan 

siswa dan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan 
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proses pembelajaran yang efektif. Dengan 

kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah 

dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, 

sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta 

didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan, 

seperti yang diungkapkan oleh bapak Tjahyo 

Nugroho, selaku Waka Kesiswaan sebagai berikut 

ini: 

Guru harus bersikap inklusif yaitu mampu 

mencari sisi positif dari setiap perbedaan-

perbedaan yang muncul dalam interaksi sosial, 

selain itu guru harus bersikap objektif serta tidak 

membeda-bedakan baik dari segi agama, ras, 

suku maupun status sosial dalam interaksi 

sosialnya. selain guru hendaknya membangun 

komunikasi yang baik dengan sesama pendidik 

maupun orang tua peserta didik dan masyarakat, 

serta mampu menyesuaikan diri dengan baik 

dimanapun tempatnya dalam melaksanakan 

tugas mengajar.
138

 

 

Guru bukan hanya bertugas dikelas. Guru juga 

merupakan panutan dan teladan bagi lingkungan. 

Sehingga, guru diharuskan dapat berkomunikasi juga 

dengan lingkungan. Dari hasil pengamatan, peneliti 

melihat dari para siswa datang ke sekolah ia 

melakukan berinteraksi terhadap guru nya saling 

menyapa dan berjabat tangan dengan ekspresi yang 

ceria dan menanyakan kabarnya, selain itu guru juga 
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menyapa terhadap orang tua siswa yang mengantar 

ke sekolah dan tokoh masyarakat melewati sekolah 

tersebut. Dari situlah peneliti melihat adanya 

interaksi sosial dan komunikasi yang baik terhadap 

siswa maupun orang tua siswa dan 

masyarakat.
139

Dengan hubungan sosial yang baik 

dengan lingkungannya, guru dapat bekerjasama 

dengan tokoh masyarakat guna melaksanakan 

berbagai program dalam lingkungan kerja di 

sekolahnya untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang 

bersangkutan tersebut. Kemampuan sosial meliputi 

kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja 

sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang 

menyenangkan, seperti yang diungkapkan oleh 

bapak Tjahyo Nugroho, sebagai beriku: 

Keteladanan sosial guru perlu diciptakan 

karena gurulah sebagai tokoh sentral yang 

setiap saat menjadi perhatian peserta didik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

Guru harus benar-benar menjadi teladan 

bukan hanya sebatas penyampai informasi 

ilmu pengetahuan, melainkan meliputi 

kegiatan mentransfer kepribadian yang 

berbudi pekerti luhur guna membentuk 

karakter peserta didik sebagai aset bangsa 

yang akan menjadi penentu eksistensi bangsa 

ini. Selain itu juga harus mampu 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 
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santun dengan peserta didik ataupun sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, 

dan masyarakat. itu akan memberikan 

kontribusi keteladanan terhadap siswa
140

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Mukh. Aslam 

ashuri selaku Kepala Sekolah mengenai hal yang di 

atas: 

Keteladanan sosial guru terhadap siswa dalam 

pelaksanaannya tidak secara lisan saja. akan 

tetapi dalam bentuk action/perbuatan. Makin 

tinggi otoritas yang dimiliki, makin luas 

pulalah wilayah pengaruh efek keteladanannya 

tersebut.
141

 

 

Dari keterangan yang disampaikan oleh para 

pendidik, Guru sebagai pendidik harus dapat 

mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata 

nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam 

lingkungan sekolah. Hal ini dalam komunikasinya 

seorang guru harus memberikan suri tauladan yang 

baik mana itu dapat ditirukan oleh siswa di 

lingkungan sekolah.  
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3. Implikasi Keteladanan Guru Terhadap Akhlak 

Siswa Di SMAN 1 Jetis 

Keteladanan merupakan perilaku yang terpuji 

dan disenangi karena sesuai nilai-nilai kebaikan dan 

kebenaran. Menjalankan keteladanan merupakan 

cara yang bisa dilakukan para pendidik dalam 

memotivasi para siswa untuk lebih giat lagi belajar 

agar tercapai tujuan yang diinginkan. Keteladanan 

harus dimiliki oleh orang dewasa yang berada 

dilingkungan pendidikan, diantaranya kepala 

sekolah, guru, pegawai dan komite sekolah. 

Keteladanan bentuk perilaku yang dianggap sebagai 

contoh bagi orang yang dibawahnya yaitu siswa. 

Seperti yang diungkapkan bapak Tjahyo Nugroho, 

mengenai keteladan guru di sekolah, Sebagai 

berikut: 

Keteladanan itukan memberikan contoh yang 

baik kepada anak-anak, jika guru menginginkan 

siswa memiliki sikap disiplin dan berprilaku 

baik, maka guru terlebih dahulu harus 

memberikan contoh pula mengenai sikap 

disiplin dan berperilaku baik seperti datang tepat 

waktu, memiliki sopan santun, melakukan 

kegiatan yang positif dan lain sebagainya. 

Bagaimana bisa kita membentuk manusia yang 

berakhlakul karimah sementara kepribadian kita 

masih tidak baik.Jadi, dalam menerapkan 

keteladanan itu harus dimulai dari diri sendiri, 



 

 

sehingga anak-anak pun dapat mencontoh dari 

perbuatan baik yang kita perbuat.
142

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Sri Murdiati, 

yaitu: 

keteladanan guru itu harus dari diri sendiri, 

keteladanan itukan mengambil contoh yang baik 

seperti murid mengambil teladan dari gurunya, 

maka dari itu kita harus memberikan contoh 

yang baik untuk mereka, seperti guru harus tepat 

waktu, membiasakan sholat dhuha dan dzuhur 

berjamaah, agar siswa memiliki perilaku yang 

baik di sekolah. 
143

 

 

Selanjutnya, hal yang sama diungkapkan oleh 

siswa yang bernama Dimas yaitu: 

Guru-guru disini datang tepat waktu kesekolah 

dan masuk ke kelas untuk mengajar, selain itu 

guru-guru bertutur kata baik, meskipun 

terkadang kita bandel dengan adanya 

keteladanan guru seperti itu kami mengubah 

sikap perilaku kita sebelumnya negatif menjadi 

baik.
144

 

 

Dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwa 

guru terlebih dahulu harus membentuk kepribadian 

yang mulia pada dirinya sendiri karena pandangan 
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siswa bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh 

guru adalah baik, maka siswa menjadikan guru 

sebagai contoh dan teladan untuk ditiru dari 

keteladanan guru tersebut.  

Sikap siswa disekolah tidak terlepas dari peran 

guru, karena apa yang dilakukan siswa akan kembali 

apa yang ditunjukan oleh guru karena pandangan 

siswa meneladani segala sikap, tindakan dan perilaku 

gurunya, baik dalam bentuk sifat, perkataan dan 

perilakunya itu teladan  yang baik. Seperti halnya 

yang disampaikan oleh Maryani, peran keteladanan 

guru dalam membentuk akhlak siswa di sekolah, 

yaitu:  

“Peran keteladanan yang sering saya lakukan di 

sekolah yaitu melalui ucapan dan perbuatan, 

kalau membimbing siswa diusahan dengan tutur 

kata yang lembut dan sopan sehingga anak-anak 

bisa paham apa yang saya jelaskan dan bisa 

dijadikan contoh agar bisa berbahasa yang sopan 

kalau bicara dengan orang lain, terkadang ada 

beberapa siswa yang suka bicara yang tidak 

sopan sama temannya, saya tegur dan berikan 

arahan. dan juga mengajak siswa untuk selalu 

menjaga kebersihan kelas”.
145

 

 

Hal yang sama diungkapkan olehMukh. Aslam 

Ashuri selaku kepala sekolah SMAN 1 Jetis 
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berkenan dengan peran keteladanan guru dalam 

membentuk akhlak siswa di sekolah, yaitu: 

“Peran keteladanan guru di sekolahan itu sang 

penting, bukan hanya guru saja tapi seluruh yang 

berada disekolah ini termasuk saya sendiri 

bertanggung jawab atas pembentukan akhlak 

siswa. saya sebagai kepala sekolah juga 

mempunyai peran dalam membentuk akhlak 

siswa seperti memberikan contoh yang baik 

kepada siswa maupun guru secara langsung 

maupun tidak langsung.
146

 

 

Selanjutnya, hal yang sama ditanyakan kembali 

kepada Farida Widayanti, mengenai peran 

keteladanan guru dalam membentuk akhlak siswa di 

sekolah, yaitu: 

“Untuk membentuk akhlak siswa itu tidak 

mudah. guru harus mempunyai keteladanan agar 

siswanya dapat mencontoh dari sikap gurunya. 

jika kita melihat siswa yang berbuat salah maka 

guru harus memberikan hukuman yang bersifat 

mendidik bukan hanya membuat siswa tersebut 

jera. selain itu kita memberikan pengajaran 

materi terkait keteladan agar siswa mengerti dan 

dapat melaksanakan perbuatan yang baik.
147

 

 

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan 

bahwa peran keteladanan guru sangat berpengaruh 

                                                           
146

Lihat Transkrip Wawancara, Nomor 06/W/19-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
147

Lihat Transkrip Wawancara, Nomor 07/W/20-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



116 
 

 

dalam pembentukan akhlak siswa di SMAN 1 Jetis. 

saat mengajar guru harus pandai dalam menjaga 

sikap untuk memberikan contoh yang terbaik, 

mengajarkan nilai moral pada pelajaran, jujur pada 

diri sendiri dan terbuka pada kesalahan, mengajarkan 

sopan santun dan lain sebagainya.  

 Guru adalah sosok yang sangat diperhatikan oleh 

siswa, orang tua siswa, maupun masyarakat. 

Bagaimana penampilan hingga sikap dan perilaku 

guru akan menjadi sorotan terutama oleh siswa 

karena di sekolah mereka selalu bertemu dan 

berinteraksi setiap hari. Guru merupakan sosok yang 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa, 

baik segi akademik, maupun tingkah laku siswa 

tersebut. Bahkan cara penampilan, berbica, maupun 

berpikirnya seorang guru juga sangat mempengaruhi 

perkembangan siswa, sebab seorang guru merupakan 

contoh ideal dalam pandangan seorang anak, yang 

tingkah laku dan sopan satunya akan di tiru. bapak 

Mukh. Aslam Ashuri, selaku kepala sekolah 

memberikan tanggapan yang sama mengenai 

pentingnya pemberian teladan oleh guru kepada 

siswa: 

Keteladanan yang diberikan guru itu sangat 

besar pengaruhnya kepada siswa memiliki 

kecenderungan meniru segal hal yang dia lihat. 

Keteladanan guru sangat dijunjung tinggi 

disekolah ini. Dan hasil keteladanan itu bisa 

saya lihat dari perilaku siswa sehari-hari ketika 

mengikuti kegiatan di sekolah dan ketika 



 

 

berinteraksi dengan teman dan bapak/ibu guru. 

Contoh nya memberikan sebuah materi terkait 

keteladanan terhadap siswa, selain itu juga 

seorang guru mempraktikan yang berakhlakul 

karimah di lingkungan sekolah.
148

 

 

Keteladanan guru di SMAN 1 Jetis yang diberikan 

sangat berpengaruh. Hal ini terlihat dari seorang 

guru mempraktikan sebuah contoh yang berakhlakul 

karimah dan memberikan sebuah materi terkait 

keteladanan. teladanmerupakan bagian integral dari 

pribadi dan perilaku guru, sehinggga menjadi guru 

berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi 

contoh dan teladan bagi siswa dalam pembentukan 

akhlaknya. Didalam keteladanan terdapat upaya guru 

dalam pembinaan akhlak terhadap akhlak siswa, 

yaitu: 

a. Menegakan kedisiplinan, karena para siswa 

meneladani pendidiknya, seperti yang di 

ungkapkan oleh bapak kepala sekolah sebagai 

berikut: 

Apabila nilai keteladanan yang dimiliki guru 

baik, maka perilaku akhlak siswa akan 

meningkat, karena para siswa melihat 

bagaimana gurunya berperilaku dan kedisplin, 

jika gurunya baik, maka siswanya pun juga 

ikut baik dalam segala hal terutama dalam 

berprilaku akhlakul karimah, karena guru 
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disini sebagai contoh teladan yang diikuti oleh 

muridnya.
149

 

b. Motivasi untuk menjadi lebih baik, seperti apa 

yang diungkapkan siswa yang bernama nurul 

hidayah, bahwa ia merasakan adanya pedoman 

untuk menjalani hidup, serta memotivasi diiri 

untuk menjadi lebih berdisplin lagi, karena para 

guru pun memberi suri tauladan terhadap murid. 

Siswa lain pun juga mengungkapkan hal yang 

kurang lebih sama, seperti yang dikatakan Dimas 

bahwa semua ini memberi pengajaran kepadanya 

bahwa semakin ia belajar semakin ia sadar bahwa 

ia belum tahu apa-apa, sehingga harus melihat 

seorang guru sebagai figur yang memberi suri 

tauladan dari itu lah kami termotivasi dalam 

bertindak sesuatu itu dengan hal baik. Dari hasil 

pengamatan, peneliti melihat banyak dari para 

siswa bersemangat dalam menjalani aturan yang 

ada, hal ini terlihat dari ekspresi wajah yang 

mereka pancarkan ketika mengikuti pendidikan 

keteladanan berlangsung. Mereka terlihat senyum 

dan berwibawa saat melaksanakan disiplin yang 

ada.  

c. Menjadikan siswa lebih baik dari sebelumnya, 

dalam hal bersikap, tepat waktu, sopan santun, 

dan bertanggung jawab seperti yang di tuturkan 

bapak Tjahyo Nugroho, sebagai berikut: 
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Dengan adanya keteladanan yang ada di 

SMAN 1 Jetis ini. maka keteladan tersebut 

siswa bisa menjadi yang lebih baik dari 

sebelumnya, baik dalam hal segalanya seperti 

bersikap, tepat waktu, sopan santun, dan 

bertanggung jawab. Nilai keteladanan juga 

menjadi acuan bagi santri untuk bersikap 

akhlakul karimah.
150

 

d. Membentuk karakter siswa yang bersikap 

berakhlakul karimah yang patut di contoh oleh 

orang lain sehingga memiliki jiwa keteladanan, 

seperti penjelasan dari Sri Murdiati: 

“Apabila kita sudah terbiasa bersikap baik 

maka itu akan menjadi kebiasaan sehari-hari, 

entah itu dalam belajar, bekerja, atau 

beribadah, maka akan membentuk karakter 

bahwa dia adalah orang yang besikap baik di 

sekolah, dalam segi apapun dia akan 

mengutamakan berakhlakul karimah. karena 

apabila seseorang memiliki jiwa prilaku yang 

baik, maka semua akan tertata dengan baik, 

Memperhatikan karakter dengan cara melihat 

absen sholat dhuha dan dhuhur tiap hari 

dimasjid, menghafali nama peserta didik dan 

survai ke rumah siswa.
151

 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa 

keteladanan guru di SMAN 1 Jetis memberikan 

pengaruh sangat baik, khusunya dalam pembentukan 
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akhlak siswa. Para guru menyadari bahwa 

mengajarkan sesuatu kepada peserta didiknya juga 

harus dimulai dari diri gurunya terlebih dahulu, 

karena guru adalah cermin bagi para peserta 

didiknya. Mengenai faktor pendukung dan 

penghambat siswa di SMAN 1 Jetis Ponorogo dalam 

pembinaan akhlak berdasarkan hasil wawancara 

adalah sebagai berikut:  

a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga mempunyai peranan penting yang 

sangat besar untuk membiasakan dan melatih 

kedisplinan anak dalam menjalankan akhlak. 

Peran keluarga yang agamis yang selalu 

membimbing dan mengarahkan anaknya untuk 

membiasakan berakhlakul karimah menjadi 

pendukung siswa dalam pembinaan akhlak. Hal 

ini seperti yang telah disampaikan oleh bapak 

Maryadi,berikut ini: 

Faktor yang menjadi pendukung siswa dalam 

pembinaan akhlak adalah keluarga yang 

agamis sehingga orang tuanya selalu 

memerintahkan anaknya untuk bersopan 

santun terhadap siapapun. 

Faktor yang menjadi penghambat adalah 

orang tua yang kurang memperhatikan 

terhadap penggunaan teknologi seperti Hand 

Phone, Play Station dan acara-acara televisi 

yang tidak mendidik, sehingga mereka 



 

 

menelan mentah-mentah apa yang di 

lihatnya.
152

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Siti 

Rohmatin mengenai faktor yang berada di 

keluarga, sebagai berikut ini: 

Yang menjadi kendala dalam pembentukan 

akhlak di SMAN 1 jetis adanya beberapa 

faktor diantaranya, yaitu: Latar belakang siswa 

yang berasal dari keluarga yang kurang 

harmonis atau keluarga yang bermasalah, 

kurangnya perhatian dari orang tua tentang 

pembentukan akhlak siswa dan pembinaannya 

di dalam keluarga, Semakin pesatnya 

perkembangan sosial media, kurangnya 

motivasi dari siswa itu sendiri.
153

 

 

b. Sekolah Atau Madrasah 

Sebagai lembaga pendidikan kedua setelah 

keluarga madrasah mempunyai peranan yang 

sangat penting untuk membentuk jiwa yang 

berakhlakul karimah pada siswa. Di madrasah 

siswa mendapatkan pengajaran baik teori maupun 

praktik yang nantinya akan di terapkan dalam 

kehidupannya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 

apa yang telah di sampaikan oleh ibu Maryani, 

berikut ini: 
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Siswa telah mendapatkan teori dikelas dan 

praktik secara langsung di sekolah maupun 

dilingkungan keluarganya. sehingga siswa 

lebih meningkatkan dan harus bisa menjaga 

untuk membudayakan akhlak yang 

mulia.Yang menjadi kendala dari sekolah 

lingkungan halaman sekolah belum ada 

pagar, sehingga siswa masih bisa bolos lewat 

sawah dari segi anak didik, orang tua siswa 

kurang memperhatikan sholat siswa selama 

dirumah.
154

 

c. Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ketiga setelah 

keluarga dan madrasah. Sedangkan fungsi dan 

peran masyarakat dalam pembentukan jiwa 

keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa 

jauh masyarakat tersebut menunjang norma-

norma keagamaan itu sendiri. Lingkungan 

masyarakat dimana warganya memiliki latar 

belakang pendidikan yang cukup, terdapat 

lembaga-lembaga pendidikan dan sumber-sumber 

belajar didalamnya akan memberikan pengaruh 

positif terhadap pembelajaran akhlak generasi 

mudanya. Hal ini seperti apa yang telah 

diutarakan oleh Ibu Sri Murdiati, berikut ini: 

Masyarakat perlu memberikan motivasi 

dengan cara menyuruh anak-anak yang 

berada dalam lingkungan tersebut untuk 

selalu belajar bersama dengan akhlak yang 
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baik dan bergaulan yng baik sehingga anak 

lama-kelamaan akan terbiasa untuk selalu 

belajar tanpa harus di perintah.Lingkungan 

agama yang agamis akan berpengaruh pada 

sikap atau akhlak anak. Jika lingkungan 

masyarakat menjalankan kebiasaan-kebiasaan 

yang mendukung akan aktifitas yang baik 

maka anak akan terbawa untuk mengikuti 

aktifitas yang baik pula.
155
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Mengenai Keteladanan Kepribadian 

Guru di  SMAN 1 Jetis 

Dalam proses pembelajaran keteladanan guru 

memiliki peran penting dalam mensukseskan 

keberhasilan, lebih khusus lagi adalah kepribadian 

seorang guru. Kepribadian seorang guru sangatlah 

penting terutama didalam mempengaruhi kepribadian 

siswa.  

Keteladanan merupakan perilaku dan sikap guru 

dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan 

yang baik sehingga di harapkan menjadi panutan bagi 

peserta didik untuk mencontohnya. Seperti yang 

dilakukan Guru SMAN 1 Jetis mengenai pengaruh 

pemberian teladan kepada siswa: Keteladanan itu kan 

wujudnya bukan hanya non verbal tapi juga dalam 

bentuk verbal. Jadi yang selalu saya tampilkan kepada 

siswa ya seperti cara busana yang rapi dan sopan, cara 

tutur kata yang baik, cara menghormati sesama dan yang 

lebih tua dan masih banyak yang lainnya. Kalau di dalam 

kelas biasanya saya juga memberikan kisah-kisah 

keteladanan kepada siswa. Mengingat keteladanan ini 

sangat berpengaruh dalam pembentukan akhlak dan 

pembinaa Akhlak, maka seorang pendidik hendaklah 

mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik, sehinggga 
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inti kewibawaan yang sangat penting dalam pendidikan 

akan datang dengan sendirinya.
156

 

Dalam membinaan akhlak siswa melalui keteladanan 

guru dapat dilakukan melalui sikap dan inisiatif dari 

pendidik. Jadi jenis dan arah kegiatannya akan dirancang 

sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di lembaga 

tersebut. Guru di SMAN 1 Jetis menyebutkan bahwa: 

pemberian teladan memiliki pengaruh yang sangat besar 

dan mendasar karena berkaitan dengan akhlak siswa, 

Karena zaman sekarang guru merupakanseorang figur 

sentral dalam mengajar dan mendidik siswa. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa zaman sekarang ini para orang tua 

banyak yang sibuk bekerja bahkan banyak juga yang 

menjadi TKI di luar negeri sehingga putra/putrinya 

dititipkan ke neneknya. di SMAN 1 Jetis ini banyak 

sekali fenomena seperti itu. Jadi apabila guru tidak bisa 

memberikan teladan yang baik maka akhlak dan perilaku 

siswa tidak akan terarah.  

Menurut Rustiyah NK dalam Ramayulis, 

kepribadian guru yaitu memiliki kepribadian muslim, 

dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa menjadikan diri 

sebagai teladan bagi peserta didik.
157

 Guru di SMAN 1 

Jetis mengenai kepribadian guru sudah sesuai dengan 

kompetensi kepribadian yang diharapkan oleh 

pemerintah. Yang dimana guru telah memiliki 

kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak 
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mulia, arif dan bijaksana, demokratis, kepribadian yang 

mantap, stabil dan dewasa, berwibawa, jujur, sportif, 

menjadi teladan bagi peserta didik, mengevaluasi diri 

serta mengembangkan diri secara mandiri dan 

berkelanjutan.  

Dalam kajian teori Kepribadian menurut bahasa 

adalah (personality) sebagai sifat khas yang dimiliki 

seseorang dalam hal ini, kata lain yang sangat dekat 

artinya dengan kepribadian adalah karakter dan 

identitas.158Sedangkan menurut istilah kepribadian adalah 

aktivitas kejiwaragaan (Psycophisical) yang senantiasa 

muncul pada pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia 

dalam hidup dan kehidupannya. Jadi, konsep kepribadian 

sebenarnya merupakan aspek-aspek atau komponen-

komponen kepribadian karena pembicaraan mengenai 

kepribadian senantiasa mencakup apa saja yang ada 

didalamnya, seperti karakter, sifat-sifat, dan lainnya. 

Faktor terpenting dari seseorang guru adalah 

kepribadiannya, karena dengan kepribadian itulah 

seorang guru bisa menjadi seorang pendidik dan pembina 

bagi anak didiknya atau bahkan malah sebaliknya malah 

akan menjadi perusak bagi dan penghancur bagi masa 

depan anak didiknya terutama bagi anak remaja dan 

mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa. 

Seorang guru harus mengetahui berbagai sikap berprilaku 

mereka dan tahu karakteristik anak didiknya tersebut. 

Guru adalah seseorang yang bukan hanya memberikan 
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pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi guru juga 

adalah seorang yang patut dicontoh. Oleh karena itu, 

guru harus mempunyai kepribadian yang baik, tingkah 

laku, moral yang baik, emosi dan sikap guru merupakan 

penampilan kepribadian yang dapat memengaruhi anak 

didiknya.
159

 Seperti diungkapkan oleh wali kelas X Ibu 

Ratna Kusumawati, yaitu:”Keteladanan itu biasanya 

penampilan atau perilaku yang akan dilihat dan ditirukan 

oleh siswa. Jadi saya sebagai guru di SMAN 1 Jetis ya 

menampilkan penampilan yang baik dan sopan, 

menunjukkan tutur kata yang baik, memberikan contoh 

yang baik, dan masih banyak yang lainnya”. 

Seorang guru mempunyai pribadi masing-masing 

sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Kepribadian 

sebenarnya adalah suatu yang abstrak, hanya dapat 

dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara 

berpakaian, dan cara menghadapi setiap masalah.
160

 

Kemudian dalam berpenampilan guru pun wajibkan 

berpakaian sopan dan rapi saat berada dilingkungan 

sekolah. Bagi guru perempuan muslim diharuskan 

berpakaian muslimah, menutup aurat dan tidak memakai 

pakaian yang ketat. Sehingga peserta didik dapat 

mencontoh bagaimana berpakaian yang baik. Seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Mukh. Aslam Ashuri, 

selaku kepala sekolah sebagai berikut: Guru merupakan 

objek sentral dalam pembelajaran. Dalam hal ini guru 
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menjadi pusat perhatian peserta didik di lingkungan 

sekolah. Oleh karena itu, guna hendaknya harus 

berpenampilan yang baik dan menarik serta sopan karena 

hal ini dapat mempengaruhi kelancaran dalam 

berlangsungnya proses belajar mengajar, selain itu 

sebagai panutan guru yang berpenampilan rapi tentunya 

akan ditiru oleh peserta didik, sehingga peserta didik pun 

akan turut berpenampilan yang rapi. Guru SMAN 1 Jetis 

menyadari bahwa segala tindak-tanduknya menjadi 

sorotan terutama bagi siswanya. Para guru berusaha 

menjadi teladan yang baik dalam hal berperilaku, seperti 

bersikap sopan santun pada peserta didiknya, tidak 

berbicara yang tak pantas dan tidak merokok dihadapan 

para muridnya.  

Dalam berbagai kegiatan sekolah guru juga 

mengambil bagian. Jadi guru tidak hanya memberikan 

perintah saja pada siswanya melainkan juga turut serta 

mengikuti berbagai kegiatan sekolah, seperti mengikuti 

upacara bendera setiap hari senin dengan tertib, sholat 

dhuha berjamaah setiap hari waktu jam istirahat dan 

sholat dzuhur berjamaah di masjid sekolah. Dengan 

memiliki keteladanan tersebut menjadi figur sentral yang 

mampu menjadi pendidik, pemberi teladan, dan pencipta 

perilaku religius peserta didik. Peran seorang guru 

menjadi teladan yang senantiasa menjadi teladan yang 

baik untuk siswa bukan untuk seluruh masyarakat. Guru 

menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku.
161
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Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh 

peneliti selama proses penelitian, Apabila guru dan 

tenaga pendidikan menghendaki agar peserta didik 

berperilaku dan bersikap dengan baik. Guru merupakan 

orang pertama dan utama dalam memberikan contoh 

berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai akhlak 

yang baik. Keteladanan kepribadian guru di SMAN 1 

Jetis memberikan Keteladanan kepribadian guru, 

diantaranya berprilaku yang disiplin, inspirator, 

berakhlak mulia, berwibawa, berprilaku bijaksana dan 

religius. 

 

B. Analisis Data Mengenai Keteladanan Sosial Guru di 

SMAN 1 Jetis. 

Dalam menjalankan hidup sehari-hari, setiap 

manusia akan berhubungan dengan banyak orang. 

Demikian pula seorang guru, ia akan banyak berinteraksi 

dengan peserta didik, tenaga kependidikan, penjaga 

sekolah, satpam, orang tua peserta didik dan masyarakat.  

Dalam kajian teori, Sosial adalah berasal dari kata 

latin sociates, yang mempunyai arti masyarakat. Kata 

sociates dari kata socius yang artinya teman, dan 

selanjutnya kata sosial berarti hubungan antara manusia 

yang satu dengan manusia yang lain.
162

 

Menurut E Mulyasa menyatakan bahwa kriteria 

sosial guru, yaitu: Mampu berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien, baik dengan 
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peserta didik, guru, orang tua/wali, dan masyarakat 

sekitar, sehingga seorang yang memiliki sosial akan 

nampak menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, 

menjadi panutan, dan komunikatif.
163

 

Keteladanan sosial guru SMAN 1 Jetis seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Mukh. Aslam Ashuri, selaku 

kepala sekolah sebagai berikut ini: Guru disini 

alhamdulillah memberikan keteladanan sosial yang mana 

itu dapat dicontoh oleh siswa, seperti cara dalam 

berinterkasi dan komunikasinya terhadap murid-

muridnya, tutur kata dalam berbicara, menjalin hubungan 

terhadap lingkungan masyarakat, mitra pendidikan, 

pendekatan terhadap orang tua peserta didiknya. Tanpa 

melakukan hal tersebut tidak akan mengetahui latar 

belakang sosial anak tersebut. 

Disamping itu hubungan antara guru dengan 

masyarakat juga baik. Hubungan dengan masyarakat 

sangat baik dari guru SMAN 1 Jetis dapat dilihat dari 

bersosialisasi dengan masyarakat lain. Bersosialisasi 

dengan masyarakat lain dapat dilihat dari satu guru 

SMAN 1 Jetis yang memberikan pengajian di masjid 

sebelah sekolah setiap hari jum‟at malam sabtu setelah 

maghrib. Oleh karena itu, Guru SMAN 1 Jetis harus 

memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-

orang tersebut. Interaksi sosial yang dapat dilakukan 

ialah dengan cara berkomunikasi, bekerja sama, bergaul, 

bersimpatik, dan mempunyai sikap yang menyenangkan. 
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Tujuan Guru SMAN 1 Jetis memberikan keteladanan 

terhadap siswa yaitu Untuk memberikan sebuah teladan 

yang mampu mengubah perilaku siswa. Berdasarkan 

kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etis. 

ia harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara 

wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi 

pada diri masing-masing peserta didik, menerapkan 

prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa 

keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang 

ada pada diri peserta didik tersebut dan kemampuan 

berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan 

mereka (seperti orang tua, tetangga, dan sesama teman). 

Dimata masyarakat guru dipandang sebagai 

seseorang yang mampu membuat perubahan, guru 

diharapkan mempunyai pengaruh dalam pembangunan 

masyarakat sehingga interaksi sosial dapat berjalan 

dengn baik.164Dalam pendidikan sudah dikatakan berhasil 

apabila peserta didik terjadi perubahan perilaku yang 

tidak baik menjadi baik. Guru yang keteladanan sosial 

baik menjadikan peserta didik mempunyai perilaku yang 

baik pula. Guru harus benar-benar memahami prinsip 

teladan. Hal ini dapat dimulai dari diri sendiri dan 

berkomunikasi secara intensif dengan seluruh warga 

sekolah, terutama anak didiknya. Di dalam kelas tentu 

interaksi antara guru dan murid akan lebih dekat, 

disinilah bagaimana perilaku guru akan lebih jelas dilihat 

dan dinilai bahkan ditiru oleh muridnya. Keteladanan 
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yang guru perbuat atau yang dilakukan didalam kelas 

bisa dilihat dari hal-hal terkecil seperti dalam proses 

pembelajaran senantiasa mengawali dan menutupnya 

dengan salam dan do‟a agar peserta didik terbiasa dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan 

guru pun memberikan teladan untuk selalu bertanggung 

jawab, seperti jika guru berhalangan mengajar guru harus 

memberi tugas kepada kelas yang ditinggalkannya. 

Dengan demikian, guru tidak hanya pandai bicara dan 

mengkritik tanpa pernah menilai diri sendiri. guru harus 

mempraktikan terlebih dahulu sebelum mengajarkan 

Akhlak  pada anak. 

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa Keteladanan guru dari segi sosial 

di SMAN 1 Jetis guru memberikan keteladanan yang 

baik kepada siswa, berupa keteladanan dalam 

berkomunikasi yang secara efektif dengan murid, sesama 

pendidik, orang tua siswa.  

 

C. Analisis Data Mengenai Implikasi Keteladanan Guru 

Terhadap Akhlak Siswa Di SMAN 1 Jetis. 

Guru di dalam proses pendidikan setiap pendidik 

harus berusaha menjadi teladan peserta didiknya. Teladan 

dalam semua kebaikan dan bukan sebaliknya. Dengan 

keteladanan itu dimaksudkan peserta didik senantiasa 

akan mencontoh segala sesuatu yang baik-baik dalam 

perkataan maupun perbuatan.
165
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Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mengenai 

keteladanan guru di SMAN 1 Jetis bahwasanya menjadi 

teladan merupakan salah satu keharusan untuk 

membentuk moral peserta didik. Seperti yang dikatakan 

oleh Zakiyah Daradjat dan menurut Al-Ghazali dikutip 

oleh Zainuddin dkk bahwa salah satu syarat menjadi guru 

adalah berlaku baik, dimana menjadi teladan bagi peserta 

didiknya masuk dalam kategori berlaku baik ini, karena 

sifat anak yang masih suka meniru.
166

Bapak Mukh. 

Aslam Ashuri, selaku kepala sekolah memberikan 

tanggapan mengenai keteladanan guru kepada siswa, 

yaitu :keteladanan yang diberikan guru itu sangat besar 

pengaruhnya kepada siswa memiliki kecenderungan 

meniru segal hal yang dia lihat. Dan hasil keteladanan itu 

bisa saya lihat dari perilaku siswa sehari-hari ketika 

mengikuti kegiatan di sekolah dan ketika berinteraksi 

dengan teman dan bapak/ibu guru. Contoh nya 

memberikan sebuah materi terkait keteladanan terhadap 

siswa, selain itu juga seorang guru mempraktikan yang 

berakhlakul karimah di lingkungan sekolah 

Keteladanan guru SMAN 1 Jetis bisa dilihat dari 

aktifitas setiap pagi saat peserta didik datang ke sekolah, 

sebagian dari guru sudah menyambut digerbang sekolah. 

Itu artinya guru memberikan contoh atau teladan yang 

baik bagi peserta didiknya dalam hal kedisplinanan 

waktu. 
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Dalam kajian teori sebelumnya Menurut Akmal 

Hawi, Keteladanan berasal dari kata “Teladan yang 

berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk di 

contoh”. Pada umumnya keteladanan ini berupa contoh 

tentang sifat, sikap dan perbuatan yang mengarah kepada 

perbuatan baik untuk ditiru atau dicontoh.
167

Keteladanan 

merupakan salah satu metode yang paling menyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk 

anak di dalam moral, spiritual dan sosial. Hal ini karena 

pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, 

yang akan ditirunya dalam tindak-tanduknya dan tata 

santunnya. Disadari ataupun tidak bahkan tercetak dalam 

jiwa dan perasaan suatu gambaran pendidik tersebut, baik 

dalam ucapan atau perbuatan, baik material atau spritual, 

diketahui atau tidak di ketahui. Menyadari akan hal 

tersebut sebagai pendidik tentunya harus mampu 

mempertanggungjawabkan setiap tata kelakuannya agar 

menjadi teladan bagi siswanya, tidak terkecuali mengenai 

akhlakul karimah, karena pendidikan adalah salah satu 

kebutuhan hidup manusia guna membentuk dan 

mempersiapkan pribadinya agar hidup dengan baik.   

Guru SMAN 1 Jetis, keteladanan menjadi faktor 

penting dalam menentukan baik buruknya anak. Jika 

pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani 

dan menjahukan diri dari perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan agama, maka si anak akan tumbuh 

dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak yang mulia, 
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keberanian dan dalam sikap yang menjauhkan diri dari 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

agama.Selain itu Guru SMAN 1 Jetis jika menginginkan 

siswanya memiliki sikap disiplin dan berprilaku baik, 

maka guru terlebih dahulu harus memberikan contoh pula 

mengenai sikap disiplin dan berperilaku baik seperti 

datang tepat waktu, memiliki sopan santun, melakukan 

kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Bagaimana 

bisa kita membentuk manusia yang berakhlakul karimah 

sementara kepribadian kita masih tidak baik. Jadi, dalam 

menerapkan keteladanan itu harus dimulai dari diri 

sendiri, sehingga anak-anak pun dapat mencontoh dari 

perbuatan baik yang kita perbuat. 

Seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang dapat ditunjukan oleh peserta didiknya. 

Keteladanan guru yang baik akan membentuk karakter 

siswa yang baik. karakter baik tersebut ditunjukan dalam 

perbuatan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari, tingkah laku yang baik tersebut akan menarik 

simpati orang lain terhadap dirinya.Pendidikan Islam 

sepakat, bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa 

pendidikan Islam. Sebab, tujuan tertinggi pendidikan 

Islam adalah pembinaan Akhlak al-karimah.168 

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa adanya implikasi keteladanan guru 

terhadap Akhlak siswa di SMAN 1 Jetis, yaitu: Implikasi 

keteladanan guru yang positif, berupa: siswa menjadi 
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berprilaku sopan santun, berpakaian yang rapi dan 

berakhlak terpuji di sekolah. Implikasi keteladanan guru 

yang negatif, berupa: sebagian siswa cenderung 

berprilaku tidak sopan santun, berpakaian seronoh dan 

sebagian siswa cenderung tidak berakhlak terpuji di 

sekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta 

tindakan analisis data oleh peneliti tentang implikasi 

keteladan guru terhadap siswa di SMAN 1 jetis, maka 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Keteladanan kepribadian guru, berupa: berprilaku yang 

disiplin, inspirator, berakhlak mulia, berwibawa, 

berprilaku bijaksana dan religius. 

2. Keteladanan sosial berupa: berkomunikasi yang secara 

efektif dengan siswa, sesama pendidik, dan orang tua 

siswa. 

3. Implikasi keteladanan guru yang positif, berupa: siswa 

menjadi berprilaku sopan santun, berpakaian yang rapi 

dan berakhlak terpuji di sekolah. Implikasi keteladanan 

guru yang negatif, berupa: sebagian siswa cenderung 

berprilaku tidak sopan santun, berpakaian seronoh dan 

sebagian siswa tidak berakhlak terpuji di sekolah. 

 

B. Saran 

1. Guru sebagai teladan hendaknya lebih memunculkan 

karakter yang banyak sehingga peserta didik bisa 

meniru keteladanan dari gurunya. Dan dapat menjadi 

sosok yang ideal yang dapat ditiru atau dijadikan 

contoh oleh peserta didiknya. 
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2. Siswa diharapkan selalu menghargai dan 

menghormati guru,dengan cara menunjukkan sikap 

yang baik di sekolah maupun di luar sekolah serta 

jangan segan memberi masukan yang baik kepada 

guru yang dapat membangun dan mengoptimalkan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran. 
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