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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Konsep Keteladanan dan Akhlak Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

buku karya Dr. H. Akmal Hawi, M. Ag.  

Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi anak didik, baik 

potensi afektif (rasa), Kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa). Guru 

berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan 

kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai 

tingkat kedewasaan, maupun mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai 

hamba Allah dan Khalifah  Allah dan mampu melakukan tugas sebagai 

makhluk sosial dan sebagai mahkluk individual yang mandiri. 

Guru merupakan suatu profesi yang dimiliki seseorang yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Semua hasil yang diperoleh anak 

didik kebanyakan tergantung pada besar kecilnya tugas yang berhasil 

dilaksanakan oleh guru. dan seorang guru harus mampu menjalankan tanggung 

jawab tersebut dengan baik, tidak hanya disekolah saja akan tetapi dimanapun 

berada. Tugas dan tanggung jawab terberat  menjadi seorang guru ialah 

bagaimana guru tersebut mampu menyalurkan berbagai ilmu dan pengetahuan 

kepada anak didik dan yang paling penting dan utama lagi adalah guru mampu 

memberikan suri tauladan atau contoh-contoh yang baik bagi anak didik dalam 

segala hal. Serta memberikan penanaman akhlak yang baik sehingga dapat 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Keteladanan merupakan sesuatu yang fitri bagi manusia dan penting 

dilaksanakan dalam pengembangan sikap keagamaan karena ia sudah ada 

dalam potensi dasar manusia.
1
 

Keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti: berpakaina rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan 

atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.
2
 

Dalam buku karya Dr. H. Akmal Hawi, M Ag. Dijelaskan bahwa 

Keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik, yang 

patut ditiru oleh anak didik yang dilakukan oleh seorang guru didalam 

tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun perbuatannya yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik disekolah maupun 

lingkungan masyarakat.
3
 

Guru merupakan teladan bagi anak didiknya setiap gerak geriknya 

akan menjadi pedoman bagi anak didiknya, tentunya disini teladan yang baik 

bukan teladan yang buruk. dengan adanya teladan yang baik maka akan 

menumbuhkan hasrat bagi peserta didik untuk meniru atau mengikutinya. 

Sebab sosok guru dihadapan siswanya guru adalah mahluk yang sempurna 

karna semua perbuatan dan perkataanya ketika berada dikelas dan diluar kelas 

menjadi cerminan bagi anak didiknya. maka dari itu keteladanan yang baik 

hendaknya harus dimiliki oleh pendidik agar anak didik mencontoh dan 

menjadi kebiasaan mereka setiap saat. 

                                                             
1
 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2015), hlm. 281. 

2
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 

hlm. 169. 
3
 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2014), Cet. hlm. 93. 
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Menurut edi suardi yang dikutip oleh ramayulis dalam bukunya Ilmu 

Pendidikan Islam, bahwa keteladanan guru itu ada dua macam diantaranya: 

pertama, Sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh anak didik, 

maksutnya seorang guru berlaku sengaja agar anak didik meniru perbuatan 

tersebut. kedua, berperilakau dengan nilai dan norma yang akan kita tanamkan 

pada terdidik sehingga tanpa sengaja menjadi teladan bagi terdidik.
4
 

Mengingat keteladanan ini sangat berpengaruh dalam pembentukan 

dan pembinaan akhlak, maka seorang guru hendaknya mempunyai akhlak dan 

kepribadian yang baik sehingga inti kewibawaan yang sangat penting dalam 

pendidikan yang akan datang dengan sendirinya. 

Dari urain diatas secara garis besar guru harus memiliki beberapa 

kriteria keteladanan diantaranya:  

1. Sabar, sikap sabar perlu dimiliki oleh guru, karena pekerjaan guru dalam 

mendidik siswa tidak dapat ditunjukkan dan tidak dapat dilihat hasilnya 

secara seketika didalam memberikan teladan. 

2. Bersifat kasih sayang, sebagai seorang guru sifat terpenting yang harus 

dimiliki oleh guru adalah lemah lembut dan kasih sayang.  

3. Bersikap adil terhadap sesama murid, seorang guru harus memperlakukan  

anak didik dengan cara yang sama antara yang satu dengan yang lainya. 

4. Berwibawah, hendaknya guru mempunyai kewibawaan, maksudnya apa 

yang  dikatakan oleh guru baik itu perintah, larangan ataupun nasihat yang 

                                                             
4
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 181. 
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diberikan kepada murid diikuti dan dipatuhi, sehingga murid hormat dan 

segan kepada guru. 

5. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela, suatu hal yang sangat penting 

yang harus dijaga oleh seorang guru adalah tingkah laku dan perbuatannya, 

mengingat guru adalah pembimbing murid-murid dan menjadi tokoh yang 

akan ditiru, maka kepribadiannyapun menjadi teladan bagi murid-

muridnya.
5
 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa keteladanan seorang 

guru sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya guru pendidikan 

Agama Islam. seorang guru tidak hanya memberikan pengetahuan saja akan 

tetapai tingkah laku dan perbuatanya menjadi contoh yang nantinya  anak didik 

meniru dari perilaku guru tersebut. 

Sedangkan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, 

sehingga ia akan muncul secara langsung bila mana diperlukan, tanpa 

memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dulu, serta tidak memerlukan 

dorongan dari luar.
6
 

Ahlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku. 

Sedangkan secara istilah akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang 

terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat 

seseorang menjadi istimewa.
7
 

                                                             
5
 Akmal Hawi, Op. Cit. hlm. 95-96 

6
 Abd. Ranchman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 42. 
7
 Ali Abdul Halim Mahmud, Ahkalam Mulia, (Jakarta: Gema Insan, 2004), Cet. 1, hlm. 

26. 
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Akhlak adalah suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa berupa 

keinginan kuat yang melahirkan perbuatan secara langsung dan berturut-turut 

tanpa memerlukan pemikiran, keadaan jiwa itu adakalanya merupakan sifat 

alami (tabi’i) yang didorong oleh fitra manusia untuk melakukan suatu 

perbuatan atau tidak melakukanya seperti rasa takut dan sebagainya. Selain itu 

suasana jiwa ada kalanya disebabkan oleh adat istiadat seperti orang yang 

membiasakan berkata benar secara terus  menerus maka jadilah suatu bentuk 

akhlak yang tertanan dalam jiwa atau batin.
8
 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah 

suatu perangai atau tingkah laku manusia dalam pergaulan sehari-hari. 

Perbuatan tersebut timbul dengan mudah tanpa direncankan terlebih dahulu 

karena sudah menjadi kebiasaan. Apabila dari perangai tersebut timbul 

perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal sehat dan syaria, maka 

ia disebut sebagai akhlak yang baik, sebaliknya apabila yang timbul dari 

perangai itu perbuatan-perbuatan yang buruk maka ia disebut sebagai akhlak 

yang buruk.
9
 

Dalam buku karya Dr. H. Akmal Hawi, M. Ag. Dijelaskan bahwa 

Ahklak merupakan cerminan dari pada umat Islam yang tentu saja mempunyai 

dasar yakni Al-Quran dan Sunnah.dan dasar inilah yang harus dihayati dan 

diamalkan agar tercipta akhlak yang mulia. Akhlak adalah mustika hidup yang 

membedakan makhluk manusia dari makhluk hewan. Manusia tanpa akhlak  

akan kehilangan derajat kemanusiaanya sebagai makhluk tuhan yang paling 

                                                             
8
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

Cet. 2, hlm. 275. 
9
 Akmal Hawi, Op. Cit, hlm. 99 
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mulia. seorang makhluk mulia selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

dan memberikan hak yang harus diberikan kepada yang berhak 

Maka dari itu kedudukan akhlak bagi guru adalah sangat penting dan 

diperlukan dalam kehidupan yang akan membawanya pada kemaslahatan dunia 

dan akhirat. Dengan kebaikan-kebaikan tersebut guru akan terhindar dari 

pelanggaran hukum, baik hukum Negara, etika keguruan maupun hukum 

agama. dengan dasar Iman dan akhlak yang mulia maka seorang guru akan 

menjadi panutan bagi anak didiknya, sebab mengajarkan agama harus dengan 

keteladanan dan akhlak yang baik.
10

 

B. Implementasi Keteladanan dan Akhlak Guru Pendidikan Agama Islam 

Dalam Buku Karya Dr. H. Akmal Hawi, M. Ag. 

Menjadi guru teladan merupakan suatu proses pembelajaran seorang 

guru untuk mendapatkan kesempurnaan dan keridhoan Allah Swt. dalam Ilmu 

yang dimiliki. Secara sederhana menjadi guru teladan adalah kemampuan 

seorang guru dalam mendapatkan sumber ilmu yang diajarkan dengan cara 

memberdayakan diri agar  mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Yaitu seorang 

guru mampu meningkatkan kemampuan fungsi panca indra dan otak dengan 

kemampuan intuisi dan hatinya. 

Pendidikan yang diberikan guru bukan hanya menyangkut materi 

pengetahuan saja. Tetapi juga tingkah laku, akhlak serta kepribadian. Karena 

sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik dan sebagian besar dari 

waktu dihabiskan disekolah bersama teman-teman serta guru.  

                                                             
10

 Akmal hawi, Op. Cit, hlm. 106. 
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Oleh karna itu sangat penting mendidik kepribadian anak didik 

dengan memberikan contoh keteladanan dan akhlak yang baik yang berawal 

dari diri sendiri. adapun penerapan yang dapat diterapakan keteladan Guru 

Pendidikan Agama Islam antara lain: 

Pertama, Sabar seorang guru perlu memiliki sikap sabar dalam 

mendidik anak didik terlebih setiap anak didik mempunyai watak yang 

berbeda-beda yang tentu saja mempunyai keinginan yang berbeda pula, seperti 

halnya setiap murid mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda-beda ada 

yang cerdas ada yang sedang dan ada yang kurang cerdas dalam memahami 

materi pembelajaran, dan disitu sosok seorang guru harus berperan dengan 

sabar dalam menjelaskan materi pembelajaran  terlebih dalam menghadapi 

anak didik yang lamban dalam memahami materi, guru harus menerangkan 

kembali kepada anak didinya dengan bahasa yang baik serta dapat 

memahamkan untuk anak didik tersebut. 

Kedua, bersifat kasih sayang seorang guru terlebih Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam membimbing anak didik harus memiliki sifat lemah 

lembut dimana guru dalam hal ini berlaku sebagai ayah terhadap anaknya 

dimana guru harus menjaga dan memberikan kasih sayang terhadap anak 

didiknya dengan setulus hati, hendaknya guru menghindari diri dari 

menggunakan kekejaman dalam memperhalus perilaku murid seperti halnya 

apabila ada anak didik yang berperilaku buruk  sebaiknya guru memberikan 

pengarahan yang baik bukan memberikan pencelaan terhadap perilaku anak 

didik tersebut,seperti guru tidak bolek berkata kamu nakal kamu bodoh hal 



75 

 

 
 

tersebut akan membuat anak didik berani melawan terhadap gurunya alangkah 

baiknya menggunakan bahasa yang khiasan seperti jadilah anak yang 

mempunyai prilaku baik, hormati yang lebih tua. Kalimat tersebut lebih baik di 

dengar oleh anak didik sehingga ia merasa nyaman. 

Tiga,bersikap adil terhadap sesama murid seorang guru harus 

memperlakukan anak didik dengan cara sama antara yang satu dengan yang 

lainya, karena anak didik tajam pandanganya terhadap perlakuan yang tidak 

adil. dalam penerapanya dapat dilakukan dengan cara apabila ada seorang anak 

yang mempunyai pemahaman cepat (pintar) dan ada yang pemahamanya 

lamban (bodoh) maka tugas seorag guru tidak boleh membanding-bandingkan 

antara yang pintar dan yang bodoh, guru harus adil dalam memahamkan anak 

didiknya apabila anak didiknya kurang paham diperbolehkanlah menanyakan 

kembali materi yang kurang dipahaminya. 

Empat, berwibawah guru merupakan sosok cerminan bagi anak didik, 

anak didik akan melihat perilaku serta cara berpakain oleh gurunya, maka dari 

itu menjadi seorang guru juga harus mempunyai kewibawaan seperti dalam 

cara berpakaian rapi seorang guru dalam penampilan harus mencerminkan 

kerapian sehingga anak didik akan mencontohnya dengan cara memakai 

sragam yang rapi dan sopan, seorang guru juga displin dalam waktu dimana 

dalam saat mengajar guru tidak boleh datang terlambat sebab anak didik akan 

melihat secara langsung dan memberikan penilaian yang kurang baik bagi guru 

yang tidak tepat waktu. 
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Lima, menjauhkan diri dari perbuatan tercela salah satu hal yang 

sangat penting menjadi sesorang guru terlebih tingkah laku dan perbuatanya, 

mengingat guru adalah pembimbing murid-muridnya dan menjadi toko yang 

akan ditiru , maka kepribadianya pun menjadi teladan bagi murid-muridnya, 

dalam penerapnya seorang guru tidak boleh melakukan tindakan kriminal 

terhadap anak didiknya semisal memukul apabila anak didinya tidak mengikuti 

perintah hal ini merupakan prilaku tercela dan nantinya menjadikan anak didik 

merasa takut atau sebaliknya melawan kepada gurunya. 

Ahlak guru merupakan suatu yang sangat penting dilakukan terutama 

dalam pendidikan, karna salah satu faktor utama pembentukan akhlak adalah 

pendidikan itu sendiri dan orang yang paling berperan didalamnya adalah 

seorang guru. Terlebih guru Pendidikan Agama Islam Maka dari itu Guru 

Pendidikan Agama Islam dapat Mengimplentasikanya dengan cara: 

Pertama, akhlak kepada Allah yakni sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada tuhan sebagai 

khalik. Maksudnya seorang guru mempunyai sifat taat kepada Allah, patuh 

terhadap perintahnya, terlebih guru harus melaksanakan suatu pekerjaannya 

dengan ikhlas semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah bukan masalah 

gaji dan sebagainya. Implementasinya seorang guru harus lah mempunyai sifat 

amanah dimana guru mempunyai tanggung jawab dalam membimbing anak 

didiknya, bukan berarti guru hanya memberikan pengetahuan saja akan tetapi 

seorang guru mempunyai tanggung jawab dalam  memberikan penanaman 

akhlak kepada anak didiknya, guru diberikan amanah untuk membimbing anak 
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didinya dengan mencontoh perbuatan yang baik yang dimulai dari gurunya 

sendiri seperti seorang guru haruslah berkata jujur, guru harus berpandai dalam 

menyimpan rahasia tidak mengumbar keburukan anak didiknya, slalu amanah 

dalam melakukan suatu pekerjaan menjadi guru, dengan begitu anak didik akan 

melihat serta mencontoh dan nantinya dapat menjadi prilaku yang berakhlak 

muliah. 

Kedua, ahklak terhadap manusia yakni akhlak mempunyai peranan 

yang menentukan dalam kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari. Orang 

yang berakhlak mulia disetiap tempat mudah diterima orang, disenangi oleh 

lingkungannya, mudah dipercaya oleh setiap orang yang berhubungan 

denganya. Implementasinya seorang guru harus saling menghormati baik 

sesama guru maupun kepada orang lain, slalu menempati janji, saling 

menghargai sesama rekan sejawatnya.  

Ketiga, akhlak terhadap lingkungan, maksudnya dengan lingkungan 

hidup disini adalah lingkungan yang berada disekitar manusia hidup, manusia 

yang dijadikan Allah Swt. Sebagai khalifah-Nya dimuka bumi telah dibebani 

tanggung jawab untuk memelihara kelestarian alam. dalam kaitanya dengan 

tugas memelihara kelestarian alam Islam menganjurkan setiap  muslim untuk 

menunjukkan sikap yang serasi kepada alam lingkunganya. Implementasinya 

yakni seorang guru dapat menjaga lingkungan dengan baik, tidak membuang 

sampah sembarangan, dan itu dapat diterapkan kepada anak didiknya untuk 

diajarkan bahwa lingkungan sangatlah penting bagi kehidupan tidak boleh 

sembarangan dalam mengotori maupun merusak alam sekitar. 
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Dengan demikian akhlak yang baik tidak hanya diperuntukan kepada 

Allah Swt. Atau kepada sesama manusia saja melainkan juga terhadap sesama 

mahkluk Allah Swt. Yang diciptakan dialam, dengan demikian tindakan yang 

dapat menimbulkan kerusakan atau setidaknya mempunyai dampak negatif, 

baik bagi diri sendiri maupun lingkungan dinilai sebagai perbuatan tercela. 

 

 


