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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah tokoh yang paling utama dalam membimbing dan 

mengembangkan anak khususnya di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Surakarta agar mencapai kedewasaan. Penampilan guru sangat mempengaruhi 

sikap mental pribadi anak didik, karena guru merupakan teladan bagi siswa, 

sehingga semua gerakan dan perbuatannya akan diamati bahkan ditiru oleh 

siswa.
1
 Selain itu, guru juga sangat berperan dalam memberi teladan bagi para 

muridnya. Seorang guru harus menjadi panutan dan suri teladan bagi anak 

didiknya karena apa yang dilakukan atau diperbuat oleh gurunya akan 

dicontohkan oleh anak didiknya.
2
 

Dalam proses pendidikan formal, guru memiliki peran penting 

dibandingkan dengan kompunen lain, seperti sarana prasarana, materi, dan 

kurikulum. Bahkan, ada yang mengatakan “No teacher no education”. 

Maksudnya, tanpa guru, tidak terjadi proses pendidikan.
3
  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan seorang guru dituntut untuk menguasai kompetensi 
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pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial.
4
 Dari kompetensi guru 

tersebut, yang termasuk dalam kepribadian guru adalah bahwa seorang guru 

harus memiliki kemampuan yang bukan sekedar secara intelektual namun 

juga secara personal yang mencerminkan kepribadian guru yang menjadi 

teladan bagi siswa, dan akhlak mulia. Berakhlak mulia dapat menjadi teladan 

sesuai dengan pedoman keagamaan (jujur, ikhlas, akhlak mulia, selalu tolong-

menolong, kemampuan mengaktualisasikan) dan memiliki perilaku yang 

menjadi keteladanan siswa. 

Guru sebagai pilar teladan dalam pendidikan. Terkait dengan ini, Ki 

Hadjar Dewantara mempopulerkan istilah “Tutwuri Handayani” dengan 

maksud di depan memberi contoh, di tengah ikut berkarya, dan di belakang 

turut mendukung. Selain itu, tokoh pendidikan tersebut pernah mengatakan 

sebuah pesan bahwa “Hidup haruslah diarahkan pada kemajuan, keberadaban, 

budaya, dan persatuan”. Merujuk pada pesan tersebut, ada teladan yang luar 

biasa dari seorang guru untuk membentuk karakter siswa.
5
 Oleh karena itu, 

keteladan guru menjadi bagian penting untuk membentuk karakter anak didik 

agar dapat terarah dengan benar.  

Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan 
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pertimbangan.
6
Akhlak yaitu sifat dan sikap manusia. Akhlak terbagi menjadi 

dua, yaitu terpuji dan tercela. Secara umum akhlak yang terpuji adalah 

bersikap kepada orang lain seperti bersikap kepada diri sendiri. Jika dirincikan 

maka akhlak baik itu adalah pemaaf, santun, ramah, sabar, penyayang, 

menahan amarah, memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkannya, 

mencintai, lembut dan lain sebagainya. Sedangkan akhlak yang tercela adalah 

sebaliknya.
7
 

Berakhlak mulia menjadi bagian penting dari kepribadian guru. 

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, yakni memiliki sifat 

berakhlak mulia. Sehingga guru menjadi sosok yang patut diteladani oleh 

peserta didik.  Athiyah al-Abrasyi menjelaskan “mencapai suatu akhlak yang 

sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan”. Setiap pendidik harus 

mampu mencerminkan akhlak sebelum yang lain-lainnya. Karena akhlak 

keagamaan adalah akhlak tertinggi. Sedangkan akhlak mulia adalah pilar dari 

pendidikan.
8
 Cukup jelas bahwa guru juga harus memiliki kepribadian berupa 

berakhlak mulia. Untuk menanamkan nilai akhlak mulia kepada siswa, guru 

harus mampu mencerminkan akhlak yang baik dapat diteladani oleh siswa. 

Beberapa kejadian menunjukkan bagaimana pendidikan anak gagal 

karena guru dan tenaga pendidikan, yang ternyata tidak memberikan teladan 
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dalam tingkah laku mereka. Misalnya, guru mengajarkan kesamaan hak, tetapi 

guru sendiri pilih kasih terhadap anak-anak tertentu; guru menanamkan nilai 

non diskriminasi, tetapi guru sendiri berlaku membedakan anak-anak dan 

hanya memperhatikan yang sesuku; guru menanam kejujuran, tetapi ternyata 

guru sendiri menyalah gunakan uang siswa yang mau digunakan untuk wisata 

dan sebagainya. Jelas tindakan-tindakan ini sangat menghambat penanaman 

nilai baik yang mau disampaikan kepada anak didik.
9
 

Untuk penanaman akhlak mulia siswa menjadi tanggung jawab oleh 

guru karena guru bukan sekedar mengajar tetapi sebagai pebimbing, 

pendorong, dan menjadi teladan bagi siswa. Dan akhlak mulia menjadi bagian 

penting dari kepribadian guru untuk mencapai suatu akhlak yang sempurna 

kepada siswa itu adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. 

MTs Negeri 2 Surakarta merupakan sekolah yang didalamnya menurut 

pegamatan penulis melihat bahwa akhlak siswa masih belum sesuai dengan 

syariat Islam. Padahal, guru sebagai suri tauladan di sekolah, sudah 

mencontohkan perilaku yang baik seperti berpakaian rapi, bertutur kata yang 

sopan dan baik serta mentaati tata tertib sekolah. Akan tetapi pada 

kenyataannya masih banyak siswa yang belum meneladaninya. Masih banyak 

siswa yang belum mentaati tata tertib, berpakaian belum rapi dan lain-lain. 

Melihat fenomena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
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judul “PENGARUH KETELADAN GURU DALAM MENANAMKAN 

NILAI AKHLAK SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 

SURAKARTA”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah, yaitu: 

1. Apa bentuk keteladanan guru dalam menanamkan nilai akhlak siswa di 

MTs Negeri 2 Surakarta? 

2. Bagaimana dampak keteladanan guru terhadap nilai akhlak siswa di MTs 

Negeri 2 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar permasalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk keteladanan guru dalam 

menanamkan nilai akhlak siswa di MTs Negeri 2 Surakarta. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak keteladanan guru terhadap nilai 

akhlak siswa di MTs Negeri 2 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian tentu ada manfaatnya, adapun hasil penelitian ini 

memberikan manfaat berupa : 

1. Manfaat Teoritis: sebagai penguat teori pendidikan akhlak, berupa 

keteladan guru dalam menanamkan nilai akhlak siswa.  

2. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagi guru 

dan siswa di MTs Negeri 2 Surakarta tentang pengaruh keteladan guru 

dalam menanamkan nilai akhlak siswa. 

 

 


