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 In such educational conditions, exemplary influence goes directly 

unintentionally. Therefore, each who is expected to be an example should nurture his 

behavior. Although the teacher has given all manner of ways to the students exemplify 

good behaviors such as school entry discipline, dressed neat, tidy hair, but in reality 

there are still many learners who have not meneladaninya. Although students who are 

not yet disciplined in school, still encountered students who dress unkempt and others. 

This raises the question of how exemplary teachers are in the educational process? ", 

Based on this background the authors are interested in doing research with the title 

"Exemplary teacher in the process of education in SDN 28/1 Malapari. Based on the 

formulation of problems in research, this study aims to describe exemplary teachers in 

the process of education in class IV SDN 28/1 Malapari. 

This research uses a qualitative approach, using observation data collection techniques, 

interviews, and documentation, data analysis techniques include adata reduction, data 

presentation, and provide conclusions. 

The results of research on exemplary teachers in the education process include 

exemplary democracy, exemplary in honesty, exemplary in discipline, exemplary in 

cooperation, exemplary in morals. 

Based on the research that has been done, it can be concluded that the implementation 

of exemplary in the education of the children is done by the fourth grade teacher of SD 

Negeri No.28 / I Malapari is the teacher gives an example in democracy by being 

teacher accepting students' opinion, appreciating dissenting opinion, and asking for 

student opinion. Exemplary in honesty honest teachers in giving value to students, 

teachers dare to admit mistakes when making mistakes, and teachers honest in 

behaving. Exemplary in discipline: teachers come on time, teachers on time in carrying 

out the learning process, lessons are delivered in accordance with the existing material. 

Exemplary in cooperation: teachers together with students discuss research results, 

teachers support student activities related to learning. Exemplary in morality: 

I   PENDAHULUAN 
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Guru adalah komponen utama dalam pendidikan. Jika gurunya memiliki kualitas 

yang baik, maka pendidikan akan memjadi baik pula. Karena ditangan guru yang baik 

keterbatasan apapun yang mempengaruhi proses pendidikan dapat diatasi atau 

diminimalkan. 

Sebagai komponen utama, keberhasilan dalam pendidikan sebagian besar 

ditentukan oleh profesionalisme seorang guru. Guru yang profesional bukanlah guru 

yang hanya dapat mengajar dengan baik tetapi juga guru yang dapat mendidik. Untuk 

ini selain menguasai ilmu yang diajarkan dan cara mengajarkan dengan baik sekaligus 

memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian seorang guru tidak hanya menjadi 

sumber informasi, ia juga dapat menjadi motivator, inspirator, dinamisator, fasilitator, 

evaluator dan contoh hidup sebagai peserta didik dan masyarakatnya. 

Guru dinyatakan pendidik profesional, karena guru telah menerima dan memikul 

beban dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, orang tua harus tetap 

sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sedangkan guru adalah 

tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang 

pendidikan sekolah. 

Diantara faktor penyerahan tugas dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak 

kepada guru di sekolah adalah karena keterbatasan waktu yang tersedia bagi orang tua, 

keterbatasan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki, efesien biaya yang 

dibutuhkan dalam proses pendidikan ana, dan efektivitas program pendidikan anak 

(karena pada umumnnya anak lebih konsentrasi dan serius apabila diajar oleh guru dari 

pada orang tuanya sendiri meskipun orang tuanya mungkin lebih mempuni dalam 

penguasaan ilmu) 

Guru adalah seorang pendidik yang memberi pengaruh besar kepada 

pengetahuan serta karakter siswa. Menjadi seorang guru hendaknya mempunyai teladan 

yang baik untuk dicontoh anak didik. Teladan baik yang perlu diterapkan oleh guru bisa 

dari tutur kata, tata kramamaupun contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru yang memberikan teladan baik dari segi karakter maupun ilmu pengetahuan 

terhadap anak didik sangat mempengaruhi akhlak siswa baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat. Jika akhlak siswa meningkat dan tertata baik maka 

akan memberi banyak pengaruh bahkan peningkatan tingkah laku yang baik di 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kelancaran 

proses pendidikan dan pengajaran di sekolah banyak ditentukan oleh sikap dan perilaku 

guru dalam melaksanakan tugas mengajar.  

Guru sebagai pendidik dalam melaksanakan tugas mengajar akan dipengaruhi 

oleh lingkungan kerja dimana guru mengajar.Seorang pendidik atau guru harus tampil 

menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasil siswa sangat 

bergantung pada kualitas kesungguhan realisasi karakteristik pendidik yang diteladani, 

misalnya guru berpakaian selalu rapi, dalam penampilan guru juga rapi, kualitas 

keilmuan, kepemimpinan, keikhlasan. 
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II  KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

 Berdasarkan pengkajian terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

ada penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian yang di lakukan oleh Hasono (2010) mengenai pengaruh keteladanan guru 

disekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Makam Rembang 

Purbalingga. Hasil penelitian menunjukan bahwa keteladanan guru di sekolah 

memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. ”artinya semakin kuat 

keteladanan guru di sekolah maka semakin meningkat pengaruhnya terhadap 

motivasi belajar siswa. 

2. Subhan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul hubungan antara keteladanan guru 

denagan disiplin belajar siswa di SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian diperleh 

dari informan penelitian, yaitu guru dan siswa. Teknik yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa 

keteladana guru berkontribusi terhadap disiplin belajar siswa. Dengan demikian 

untuk meningkatkan disiplin siswa dapat dilakukan dengan cara menjadikan guru 

sebagai teladan dalam disiplin tersebut. 

3. Raharjo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh keteladanan guru dan 

interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 1) pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa SDN 2, 2) 

pengaruh interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SDN 2 Pengasih, dan 3) 

pengaruh keteladanan guru dan interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SDN 

2 Pengasih. Penelitian ini dilakukan di SMDN 2 Pengasih. Responden penelitian ini 

adalah siswa SDN 2 Pengasih. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ex post facto 

dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berupa angket.. 

Hasil penelitian ini yaitu: 1) terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap karakter 

siswa SDN 2 Pengasih dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (55,577 > 3,92) 

dan sumbangan efektifnya sebesar 29,57%. 2) Terdapat pengaruh interaksi teman 

sebaya terhadap karakter siswa SDN 2 Pengasih dengan nilai Fhitung lebih besar dari 

Ftabel (66,405 > 3,92) dan sumbangan efektifnya sebesar 25,38%. 3) Terdapat 

pengaruh keteladanan guru dan interaksi teman sebaya secara bersama-sama 

terhadap karakter siswa SDN 2 Pengasih dengan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel 

(50,521 > 3,07) dan sumbangan efektifnya sebesar 54,95%. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Keteladanan guru yang baik akan membentuk karakter siswa 

yang baik.  

4. Wahyuni (2015) dalam penelitiannya yang berjudul peran guru dalam membentuk 

karakter siswa di SDN Jigudan Triharjo Pandak Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran guru dalam membentuk karakter siswa di SDN Jigudan Triharjo 

Pandak Bantul, mengetahui karakter siswa yang terbentuk di SDN Jigudan Triharjo 

Pandak Bantul, dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

membentuk karakter siswa di SDN Jigudan Triharjo Pandak Bantul. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2015 di SDN Jigudan Triharjo Pandak Bantul. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peran guru dalam membentuk karakter siswa berpengaruh 

terhadap karakter yang ditampilkan siswa di SDN Jigudan; nilai-nilai karakter yang 

terbentuk pada siswa di SDN Jigudan yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, 
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kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca, toleransi, cinta damai, 

demokratis, komunikatif, menghargai prestasi, nasionalisme, cinta tanah air, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan integritas 

Dari keempat penelitian tersebut terdapat perbedaan terhadap penelitian yang 

akan dilakukan, penelitian yang akan dilakukan hanya bersifat observasi dan mencari 

tahu bagaimana keteladan guru terhadap pendidikan di sekolah, tanpa merubah situasi 

dan kondisi di sekolah maupun di dalam kelas.  

 

2.2 Keteladanan 

2.2.1 Pengertian Keteladanan 

Menurut Suparlan (2006: 34) menyatakan bahwa teladan merupakan role model 

yang memberikan contoh dalam hal sikap, perilaku , dan pembentukan kepribadian 

seseorang sedangkan menurut Uno (2008: 17) juga berpendapat bahwa keteladanan 

diartikan sebagai contoh bagi seseorang yang dapat digugu dan ditiru. 

Menurut Isnawati (2010:130) mengemukakan bahwa keteladanan merupakan 

panutan yang baik dihadapan seseorang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, keteladanan berasal dari kata teladan yang berarti perbuatan yang patut ditiru 

dan dicontoh. Jadi keteladanan adalah hal-hal yang patut ditiru dan dicontoh. 

Menurut Rochman dan Gunawan (2011:52) mengemukakan bahwa kepribadian 

guru mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap Perilaku  siswa maupun 

masyarakat sekitar. Perilaku  guru dalam mengajar, secara langsung atau tidak, 

mempunyai pengaruh terhadap motivasi siswa baik sifatnya yang negatif maupun yang 

positif artinya jika kepribadian yang ditampilkan guru sesuai dengan norma dan etika 

segala tutur sapa, sikap dan prilakunya, maka siswa akan termotivasi untuk belajar 

dengan baik, bukan hanya materi pelajaran sekolah tapi juga persoalan kehidupan yang 

sesungguhnya. 

Keteladanan hendaknya diartikan dalam arti luas, yaitu menghargai ucapan, 

sikap dan perilaku  yang melekat pada pendidik (Aqib, 2011: 86). Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia pengertian keteladanan berasal dari kata “teladan” yang artinya 

hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Sedangkan menurut Ishlahunnissa’ (2010: 42) 

pengertian keteladanan berarti penanaman akhlak, adab, dan kebiasaan-kebiasaan baik 

yang seharusnya diajarkan dan dibiasakan dengan memberikan contoh nyata. 

Keteladanan dalam pendidikan adalah pendekatan atau metode yang berpengaruh dan 

terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk serta mengembangkan 

potensi peserta didik.  

Menurut Hidayatullah (2010: 43) menerangkan bahwa setidaknya ada tiga unsur 

agar seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan, yaitu sebagai berikut:  

1) Kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi. Kesiapan untuk dinilai berarti 

adanya kesiapan menjadi cermin baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 

orang lain. Kondisi seperti ini akan berdampak pada kehidupan sosial di 

masyarakat, karena ucapan, sikap dan perilaku nya menjadi sorotan dan 

teladan. 2) Memiliki kompetensi minimal. Seseorang dapat menjadi 

teladan apabila memiliki ucapan, sikap, dan perilaku  untuk diteladani.  

 

Oleh karena itu kompetensi yang dimaksud adalah kondisi minimal ucapan, 

sikap dan perilaku  yang harus dimiliki sehingga dapat dijadikan cermin baik bagi 

dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk itu guru harus memiliki kompetensi minimal 

sebagai seorang guru agar dapat menumbuhkan dan menciptakan keteladanan, terutama 

bagi peserta didiknya. 3) Memiliki integritas moral. Integritas merupakan adanya 
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kesamaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Inti dari integritas 

terletak pada kualitas istiqomahnya, yaitu berupa komitmen dan konsistensi terhadap 

profesi yang diembannya. Dari ketiga pendapat diatas memiliki inti yang sama bahwa 

keteladanan merupakan perilaku  terpuji yang patut dicontoh oleh orang lain, jadi dapat 

disimpulkan bahwa keteladanan adalah tindakan penanaman akhlak dengan menghargai 

ucapan, sikap dan perilaku  sehingga dapat ditiru orang lain dengan berpedoman 3 unsur 

yaitu siap untuk dinilai dan dievaluasi, mempunyai kompetensi dan integritas moral. 

Jika hal ini telah dilaksanakan dan dibiasakan dengan baik sejak awal maka akan 

memiliki arti penting dalam membentuk karakter sebagai seorang guru yang mendidik. 

Keteladanan dalam proses pendidikan merupakan metode yang paling 

meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk mental, spiritual, 

kepribadian dan perilaku  seorang anak, hal ini karena keteladanan dalam pendidikan 

adalah contoh yang terbaik dalam pandangan anak yan akan ditiru tindakan-

tindakannya. Disadari ataupun tidak, keteladanan akan tercetak di dalam jiwa dan 

perasaan. Suatu gambaran pendidikan tersebut, baik dalam ucapan, material maupun 

spiritual diketahui atau tidak diketahui (Ulawan 1981 : 2) 

Keteladanan berasal dari kata “teladan” yaitu suatu (perbuatan, barang, dsb) 

yang patut ditiru (Poerwadarminta 1982: 106). Keteladanan yang dimaksud disini 

adalah sikap dan tingkah laku orang tua, ucapan maupun perbuatan yang sifatnya 

mendidik, dapat ditiru dan diteladani oleh anaknya. 

2.2.2 Keteladanan Guru 

2.2.2.1 Pengertian Keteladanan Guru  
Keteladanan guru merupakan tindakan penanaman akhlak yang dilakukan oleh 

seseorang yang memiliki profesi dengan menghargai ucapan, sikap dan perilaku  

sehingga dapat ditiru orang lain yang dilakukan oleh pengajar kepada peserta didik. Hal 

ini diperkuat oleh Aziz (2012:2) bahwa guru menjadi ujung tombak dalam sebuah 

perubahan sehingga diharapkan akan munculnya sebuah generasi tangguh bagi sebuah 

bangsa atau negara dari sentuhan tangan para guru. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulyasa (2014:169) bahwa keteladanan 

guru adalah sikap yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan sehingga berfungsi untuk membentuk kepribadian anak guna 

menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).  

Sedangkan menurut Noviatri (2014:11) keteladanan guru adalah hal-hal baik dari 

guru yang patut ditiru atau dicontoh oleh siswa. Keteladanan mempunyai kontribusi yang 

besar dalam mendidik karakter. Keteladanan guru dalam segala aktivitasnya akan 

menjadi cermin bagi siswanya sehingga guru lebih mengedepankan aspek perbuatan 

dalam bentuk tindakan nyata dari pada hanya sekedar berbicara tanpa aksi.  

Tamrin (2014:1) mengemukanan bahwa keteladanan dalam pendidikan 

merupakan metode efektif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam 

mempersiapkan dan membentuk peserta didik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Di 

Indonesia dikenal beberapa jalur pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan 

keteladanan yang dapat ditiru oleh siswa sehingga tumbuh menjadi orang dewasa 

berkarakter dan berakhlak mulia.  

Dalam UU No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah 

jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada jalur pendidikan formal, ada dua 

unsur dominan yang dapat memberikan keteladanan kepada peserta didik, yaitu unsur 

pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, pendidik dan tenaga 

kependidikan berkewajiban memberikan teladan kepada peserta didik. Jika guru sering 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 7  

 

menampilkan perbuatan yang tercela, misalnya saja berbohong, 11 berkata kasar, 

sombong, tidak menghargai pendapat orang lain, maka peserta didik juga akan 

menirunya. 

Oleh karena itu, guru harus benar-benar mampu memberikan teladan yang dapat 

ditiru oleh peserta didik. Menurut Hidayatullah (2010:42) ada beberapa guru yang 

merasa kesulitan dalam menerapkan keteladanan, karena perilaku  guru sendiri belum 

bisa diteladani. Misalnya guru meminta siswanya untuk rajin membaca, tetapi guru 

tidak memiliki kebiasaan membaca. Inilah persoalan utama yang dihadapi guru dalam 

menerapkan keteladanan, karena modal meneladani siswa adalah guru harus 

melakukannya lebih dulu. Faktor penting dalam mendidik terletak pada keteladannya.  

Keteladanan bersifat multidimensi yang berarti bahwa keteladanan dalam 

berbagai aspek kehidupan. Keteladanan tidak hanya sekedar memberikan contoh dalam 

melakukan sesuatu, tetapi juga menyangkut berbagai hal yang dapat diteladani, 

termasuk kebiasaan-kebiasaan yang merupakan contoh keteladanan. Dari uraian diatas 

dapat disimpulkan bahwa keteladanan guru merupakan hal-hal baik dari guru yang 

menjadi ujung tombak sehingga siswa diharapkan menjadi generasi tangguh bagi 

bangsa melalui jalur formal. 

 

2.2.2.2 Macam-Macam Keteladanan Guru  
Seorang guru harus menampilkan perilaku  yang bisa diteladani oleh siswanya. 

Menurut Jamal (2012: 95-235) keteladanan yang bisa didilakukan oleh guru diantaranya 

adalah keteladanan berbuat jujur, keteladanan menunjukkan kecerdasannya, keteladanan 

disiplin, keteladanan akhlak mulia, dan keteguhan memegang prinsip.  

Hal tersebut tidak jauh beda dengan yang diuraikan oleh Thamrin (2014: 3) 

bahwa ada beberapa keteladanan yang dapat diterapkan oleh pendidik. Secara lebih rinci 

macam-macam keteladanan tersebut yaitu:  
1) Keteladanan berbuat jujur dan tidak suka berbohong. Kejujuran merupakan sumber 

kebenaran yang memberikan kedudukan mulia di masyarakat dan dapat diteladani oleh 

peserta didik dimana saja, tetapi sebaliknya apabila guru sering berbuat tidak jujur maka 

pendidik menjadi sumber utama dalam menghancurkan masa depan peserta didik. 

Kejujuran dalam berbicara harus selalu dijaga saat menghibur atau sedang menceritakan 

kisah tertentu kepada anak. 2) Keteladanan disiplin dalam menjalankan tugas. 

Keteladanan disiplin menjalankan tugas tidak hanya dilakukan dalam proses 

pembelajaran, tetapi bagaimana guru merancang proses pembelajaran yang di dalamnya 

memuat pembinaan karakter, sehingga dapat menghasilkan peserta didik berakhlak mulia. 

Misalnya hadir sebelum jam masuk kelas, proses pembelajaran berjalan sesuai alokasi 

waktu dan menjalankan solat tepat waktu. 3) Keteladanan akhlak mulia. Bisa dikatakan 

sangat naïf apabila guru tidak mampu menunjukkan perilaku  yang patut dicontoh oeh 

peserta didik. Berbagai tindakan baik yang bisa ditunjukkan oleh pendidik, yaitu 

melaksanakan solat tepat waktu, berdoa untuk memulai dan mengakhiri suatu kegiatan, 

mengajarkan untuk menghafal surat-surat pendek 4) Keteladanan menunjukkan 

kecerdasannya. Sebagai seorang pendidik harus memperkaya dirinya dengan ilmu 

pengetahuan, sehingga dapat mengatasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Hal-hal 

yang menunjukan guru mempunyai kecerdasan yaitu mampu menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan, sopan dan santun, rendah hati, lembut dalam berbicara, dan 

menguasai materi pelajaran. 5) Keteladanan bersikap mandiri dan bekerja keras. Mandiri 

dan kerja keras merupakan dua sikap yang saling berkaitan. Dimana mandiri berarti tidak 

mudah bergantung dengan orang lain sedangkan kerja keras berarti selalu berusaha 

apabila mengalami kegagalan. Melalui penanaman sikap bekerja keras, otomatis secara 

perlahan sikap mandiri anak akan tumbuh dengan sendirinya.  

 

Keteladanan yang dikembangkan di sekolah harus dilaksanakan secara total. 

Keteladanan seorang guru adalah apabila ia dapat menjadi guru yang berprestasi dan 
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mampu menjadi teladan. Membangun keteladanan sama seperti membangun budaya, 

watak dan kepribadian. Pada awalnya memang terasa  sulit dan penuh perjuangan, 

namun setelah terbentuk dan dirasakan manfaatnya, justru akan menjadi suatu 

kebutuhan. Di samping itu, tanpa keteladanan, semua yang diajarkan kepada siswa akan 

menjadi teori saja, artinya mereka seperti gudang ilmu yang berjalan tetapi tidak dapat 

menjalankan dalam kehidupannya, dan yang lebih utama, keteladanan dapat dilakukan 

setiap saat. Sehingga dengan adanya keteladanan, apa saja yang disampaikan akan 

membekas dan keteladanan ini merupakan cara termurah dan tidak memerlukan tempat 

tertentu. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi panutan bagi 

siswa, guru dapat menerapkan macam-macam keteladanan, diantaranya keteladanan 

berbuat jujur dan tidak berbohong, keteladanan disiplin dalam menjalankan tugas, 

keteladanan akhlak mulia, keteladanan menunjukkan kecerdasannya, dan keteladanan 

bersikap mandiri dan bekerja keras. Sikap dan perilaku  guru perlu diteladani karena 

sangat berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk serta mengembangkan 

potensi peserta didik. 

 

2.2.2.3 Dasar-Dasar Keteladanan  
Suwaid (2006: 456-458) menjelaskan mengenai dasar-dasar yang harus 

dipegang para pendidik dalam pengimplementasian keteladanan sebagai berikut:  

1. Teladan yang baik. Keteladanan yang baik dapat memberikan pengaruh 

besar terhadap jiwa anak, karena, anak akan meniru orang yang lebih 

dewasa. Rasulallah sendiri mendorong orang tuanya, agar menjadi teladan 

yang baik bagi anakanaknya. Terutama mengenai akhlak kejujuran dalam 

bergaul dengan anakanak, mereka akan selalu mengawasi perilaku  orang-

orang dewasa dan menirunya. Jika anak-anak mempunyai orang tua yang 

berlaku jujur, maka mereka akan tumbuh diatas kejujuran dan hal-hal baik 

lainnya. 2. Menerapkan keteladanan Nabi. Orang tua dan guru dituntut 

untuk memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya. 

Kemampuan anak menerima respon baik secara sadar maupun tidak sadar 

sangatlah tinggi, diluar dugaan kita karena kita biasanya hanya 

menganggap anak mereka masih kecil belum mengerti apa-apa. Oleh 

sebab itu perlu adanya pengimplementasian perintah-perintah Allah dan 

sunah Rasulullah sebagai perilaku  dan amalan-amalan sunnah. 

 

 Sementara itu menurut Noviatri (2014: 1192) guru sebagai teladan harus 

memiliki sifat-sifat tertentu sebagai dasar pengimplementasian keteladanan diantaranya 

yaitu: 1. Guru harus meneladani Rasulullah Saw sebagai teladan seluruh alam. 2. Guru 

harus benar-benar memahami prinsip-prinsip keteladanan. 3. Guru harus mengetahui 

tahapan mendidik karakter yang dikenal dengan istilah 3P yaitu: pemikiran, perasaan 

dan perbuatan. 4. Guru harus mengetahui bagaimana mengimplementasikan pendidikan 

karakter kepada siswa. 5. Guru harus menyadari arti kehadirannya di tengah siswa, 

mengajar dengan ikhlas, memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai pendidik 

untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidik harus memiliki sifat-sifat tertentu sebagai dasar pengimplementasian 

keteladanan agar dapat menjadi panutan bagi siswanya. Dasar-dasar tersebut meliputi: 

pertama, teladan yang baik, dengan memberikan teladan yang baik baik dalam 

perbuatan maupun perkataan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap peserts 

didik, karena peserta didik cenderung akan meniru gurunya. Kedua, dengan menerapkan 

keteladanan Nabi, menerapkan keteladanan Nabi yang berumber dari sunnah Rasulullah 
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akan membentuk karakter positif pada diri anak didik sesuai dengan nilai-nilai 

keagamaan. 

2.2.2.4 Panduan Implementasi Keteladanan Guru  
Kementrian Pendidikan Nasional (2011:16) menerbitkan Panduan Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter yang menjelaskan mengenai implementasi pendidikan karakter 

dalam mengembangkan diri, implementasi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 1) Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus 

menerus melalui pembiasaan, misalnya kegiatan shalat dhuha, solat dhuhur 15 

berjamaah, BTA setiap pagi, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran 

selesai. 2) Keteladanan, merupakan sikap atau perilaku  guru dalam memberikan contoh 

melalui tindakan yang baik sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didik. 

Misalnya menjaga kebersihan, guru datang lebih awal, dan berbuat jujur, mandiri, kerja 

keras, maupun kedisiplinan.  

Menurut Syantut (2013: 111) diantara hal yang perlu diperhatikan dan harus 

diwujudkan oleh pihak pendidik adalah mengaitkan anak dengan empat golongan, yaitu 

di lingkungan keluarga, masyarakat, masjid, dan sekolah, sehingga dapat menambah 

keberhasilan keteladanan yang dapat ditiru oleh peserta didik. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa panduan pelaksanaan pendidikan karakter dapat 

melalui dua cara yaitu melalui kegiatan rutin dan keteladanan guru. Kegiatan rutin 

dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan guru dilakukan dengan cara guru 

memberikan contoh kepada peserta didik. Guru dalam mengimplementasikan cara 

tersebut harus mengaitkan dengan lingkungan keluarga, masyarakat, masjid, dan 

sekolah agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

 

2.2.2.5 Kompetensi yang dimiliki Guru  
Seorang guru dapat menjalankan profesinya dengan baik tentu berkaitan dengan 

kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan 

segala sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 2005 menyatakan bahwa “Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial”. Guru yang profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja 

yaitu kompetensi profesional, tetapi guru profesional mestinya meliputi empat 

kompetensi. Secara lebih jelas Sagala (2009: 31-41) menjelaskan tentang empat 

kompetensi sebagai berikut: 1) Kompetensi Pedagogik Kompetensi pedagodik 

merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: a) guru 

memahami potesi dan keberagaman peserta didik b) mampu melaksanakan 

pembelajaran yang dialogis dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan c) mampu mengembangkan bakat dan 

minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki peserta didik. 2) Kompetensi Kepribadian Kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang menjadi teladan bagi peserta didik 

dan berakhlak mulia, meliputi: (a) dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru b) arif dan bijaksana 

yang tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat c) memiliki 

akhlak mulia dan perilaku  yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai 

norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Dengan demikian dapat ditegaskan 

bahwa kemuliaan hati seorang guru dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 3) 

Kompetensi Profesional Kompetensi profesional adalah mengacu pada perbuatan yang 
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bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam menjalankan tugas-tugas 

kependidikan. Peranan guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran, guru 

yang digugu dan ditiru adalah suatu profesi yang mengutamakan intelektual, 

kepandaian, kecerdasan dan kesabaran tinggi. Tidak semua orang dapat menekuni 

profesi guru dengan baik, karena jika seseorang hanya terlihat pandai dan cerdas bukan 

berarti penentu keberhasilan orang tersebut menjadi guru yang profesional. 4) 

Kompetensi Sosial Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi sosial mencakup kemampuan interaktif yaitu kemampuan yang 

menunjang interaksi dengan orang lain seperti berbicara dan memahami pengaruh orang 

lain. Selain itu juga mencakup keterampilan memecahkan masalah kehidupan seperti 

mengatur waktu, uang, dan memahami nilai kehidupan. Menurut Mulyani (2009: 4) 

guru harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan prilaku, dimana dalam 

pendidikan Islam sangat menghargai mereka yang berpengetahuan dan bertugas sebagai 

pendidik. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru 

profesional harus memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Empat kompetensi tersebut 

dibutuhkan sebagai upaya terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. 

 

2.2.3 Bentuk Keteladanan Secara Langsung 

Keberhasilan tipe peneladanan ini banyak bergantung pada kualitas 

kesungguhan realisasi krakteristik yang diteladani, seperti keilmuan, kepemimpinan, 

keikhlasan, dan sebagainya. Dalam kondisi ini penyebab keteladanan berjalan secara 

langsung tanpa disengaja. Ini berarti bahwa setiap orang yang diharapkan menjadi 

teladan hendaknya memelihara tingkah lakunya disertai kesadaran bahwa ia 

bertanggung jawab dalam segala hal yang diikuti oleh orang lain (Nahlawi 1989: 372) 

Peneladanan dari orang tua maupun pendidik diuapayakan secara sengaja. Hal 

ini bisa dilihat dalam keteladanan yang disengaja sebagai contoh guru memberikan 

ajaran membaca yang baik agar para pelajar menirunya, imam memperbaiki sholatnya 

untuk mengerjakan sholat yang sempurna kepada makmum, meniru tulisan yang bagus 

ketika belajar menulis (Nahlawi 1989: 364). 

 

2.2.4 Prinsip – prinsip Keteladanan 
 Menurut Danim (2011:100) mengemukakan bahwa guru harus dapat 

menempatkan diri dan menciptakan suasana yang kondisif, karena fungsi guru di 

sekolah sebagai “bapak” kedua yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan 

perkembangan jiwa anak. Mengharapkan orang lain untuk menjadi seseorang yang kitaa 

ingginkan bukanlah masalah mudah. Sangatlah sulit untuk meminta orang lain untuk 

melakukan apa yang jugakita lakukan dan katakan. Padahal jika kita seorang pemimpin, 

tentu kita menginginkan anak-anak kita menjadi seperti yang diharapkan. 

 Dalam kondisi pendidikan seperti ini pengaruh teladan berjalan secara langsung 

tanpa disengaja. Oleh karena itu, setiap yang diharapkan menjadi teladan hendaknya 

memelihara tingkah lakunya disertai kesadaran bahwa ia bertanggung jawab. Meskipun 

guru sudah memberi contoh keteladanan yang baik akan tetapi masih banyak peserta 

didik yang tidak mau mencontohkan apa yang telah guru contohkan. Seperti masuk 

kesiangan masuk sekolah, berbakaian tidak rapi, rambut acak - acakan, tidak 

menghargai antar sesama manusia selain peserta didiknya tidak mencontohkan apa yang 
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telah guru contohkan ada faktor yang dapat menimbulkan peserta didik diperlakukan 

tidak baik disebabkan oleh broken home misalnya penceraian orang tuanya dibanding 

dengan mengurus anak-anaknya. 

 Dalam keseluruahan proses pendidikan guru merupakan faktor utama dalam 

tugasnya sebagai pendidik yang mau tidak mau harus dilaksanakan sebagai seorang 

guru. “Guru merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan, khususnya mutu proses dan hasil pembelajaran”. 

 

2.3 Guru 

2.3.1 Pengertian Guru 

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

profesional dibidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu 

unsur dibidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru 

itu terletak tanggung jawab untuk membawa para peserta didik pada suatu kedewasaan 

atau taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai 

“pengajar” yang transfer of knowledge, tetapi juga sebagai “pendidik” yang transfer of 

value dan sekaligus sebagai “Pembimbing” yang memberikan pengarahan dan 

menuntun peserta didik dalam belajar. 

Menurut Supriyadi (2013:11) mengemukakan bahwa guru merupakan pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

meatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas 

utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tentu yang tercerminn 

dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang mempenuhi standar 

mutu atau nolma etika tertentu. 

Menurut Nurdin (2003: 8) mengemukakan bahwa guru adalah seorang yang 

mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, menunjang 

hubungan sebaik-baiknya, dalam kerangka menjunjung tinggi, mengembangkan dan 

menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan. Chotimah 

(2008: 1) juga menyatakan bahwa guru dalam pengertain sederhana adalah orang yang 

menfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. 

Menurut Atmaka (2004: 17) mengemukakan bahwa pendidikan adalah orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam 

perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Agar tercapai tingkat kedewasaan 

maupun berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai mahluk individu yang mandiri. 

Mulyasa (2003: 53) menyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Menurut Usman (1996: 15) mengemukakan bahwa guru adalah setiap orang 

yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga 

pendidikan formal. Guru sekolah dasar adalah guru yang mengajar dan mengelola 

administrasi di sekolah itu. Untuk melaksanakan tugasnya prinsip-prinp tentang tingkah 

laku yang diinginkan dan diharapkan dari semua situasi pendidikan adalah berjiwa 

pancasila. Berilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan serta dapat 

dibertanggung jawabkan secara didaktis dan metodis. Sebagai profesi, guru memenuhi 

ciri atau karakteristik yang melekat pada guru, yaitu: 
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1. Memiliki fungsi dan singnifikasi sosial bagi masyarakat, dirasakan manfaatnya 

bagi masyarakat. 

2. Menurut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Memiliki kopetensi yang didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu (asytenatic 

bady of knowledge). 

4. Memiliki kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman prilaku anggota beserta 

saksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. 

5. Sebagai konsekwensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada 

masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok berhak 

memperoleh imbalan finansial atau material. 

 

2.3.2 Guru Sebagai Teladan  
Tertulis dalam pasal 40 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban 

antara lain memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam dunia pendidikan 

keteladanan sangat melekat pada guru sebagai pendidik. Keteladanan dalam dunia 

pendidikan dapat diartikan sebagai pemberian contoh perilaku  atau sikap baik guru di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang patut ditiru oleh siswa. Keteladanan 

tersebut merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh guru karena dapat 

membentuk aspek pengetahuan, moral, perilaku  dan sikap sosial bagi siswanya. 

Sehingga guru mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan perilaku  siswa.  

Menurut Uno (2008: 17) berpendapat bahwa guru harus dapat menjadi contoh 

atau teladan bagi peserta didik, karena guru adalah representasi dari sekelompok orang 

dalam suatu masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan 

ditiru. Digugu dan ditiru memiliki maksud bahwa hal-hal baik yang disampaikan guru 

dapat dipercaya untuk dilaksanakan dan perilaku nya bisa dicontoh atau diteladani.  

Di sekolah, diharapkan guru dan pendidik lainnya dapat menjadi teladan dalam 

mengembangkan nilai-nilai hidup yang baik karena segala hal yang diperlihatkan guru 

akan dicontoh siswa. Minimal guru di sekolah melakukan apa yang telah mereka 

ajarkan kepada siswa. Dengan demikian, guru harus meningkatkan kualitas hidup dalam 

moral, religi, dan nilai karena segala tingkah laku guru akan menjadi panutan oleh 

siswa.  

Guru harus memperlihatkan perilaku  yang baik kepada siswa, karena siswa 

akan berperilaku  dan bersikap baik jika guru juga menunjukkan sikap baik tersebut 

(Mulyasa 2011:173). Semua yang dilakukan guru akan dicontoh oleh siswa karena 

seolah-olah guru merupakan cermin bagi mereka, sedangkan siswa digambarkan 

sebagai pantulan perilaku  dari gurunya. Untuk itu, guru harus berhati-hati dalam 

bersikap dan selalu menjaga tingkah lakunya ketika berhadapan dengan siswa maupun 

ketika tidak berhadapan dengan siswa karena siswa akan menilai semua sikap guru 

tersebut.  

Menurut Mulyasa (2011:46) mengemukakan bahwa sebagai teladan, segala 

perilaku  dan pribadi guru akan menjadi sorotan bagi siswa. Sehingga siswa cenderung 

akan meneladani gurunya karena pada dasarnya anak memang senang meniru baik itu 

yang positif maupun yang negatif. Kecenderungan untuk meniru tersebut menyebabkan 

keteladanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar.  

Menurut Suparlan (2005:28) menjelaskan bahwa sebagai pendidik, guru lebih 

banyak menjadi sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut 
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dicontoh dan diteladani oleh siswa. Contoh dan teladan itu mencakup aspek-aspek 

sikap, perilaku , budi pekerti luhur, akhlak mulia seperti jujur, tekun, mau belajar, 

amanah, sosial, dan sopan santun terhadap sesama. 

Sebagai teladan bagi siswa, guru perlu memberikan contoh dalam berbagai 

aspek kehidupan. Guru dapat menunjukkan aspek-aspek tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari bersama siswa. Hal ini untuk menegaskan bahwa terdapat berbagai cara 

dalam memberikan contoh pada siswa yang terlihat melalui ekspresi yang diperlihatkan 

guru dalam mendidik di lingkungan sekolah.  

Menjadi teladan merupakan bagian integral dari seorang guru, sehingga menjadi 

guru harus mau menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Diharapkan guru 

dapat menjadi teladan dalam semua nilai kebaikan yang diajarkan pada siswanya 

terlebih selama di lingkungan sekolah. Paul Suparno (2005:67-69) menjelaskan bahwa 

ada beberapa nilai yang perlu ditekankan dalam keteladanan guru antara lain sebagai 

berikut. 

a) Nilai demokrasi 

Guru diharapkan menjadi teladan dalam bersikap demokrasi seperti tidak 

diskriminasi, tidak otoriter, terbuka terhadap gagasan siswa, dan menerima 

perbedaan pendapat ataupun usulan dari siswa. 

b) Nilai kejujuran 

Guru diharapkan berlaku jujur dalam mengajar, jujur dalam memberikan nilai 

pada siswa, berani menerima kesalahan bila memang bersalah, dan jujur dalam 

tingkah laku terutama saat di lingkungan sekolah. 

c) Nilai disiplin 

Guru diharapkan berlaku disiplin yang mana terlihat dalam ketepatan mengajar, 

mengoreksi, mentaati peraturan sekolah, merencanakan kurikulum, dan lain-lain. 

d) Penghargaan hak asasi menusia 

Guru diharapkan dapat menjadi teladan dalam menghargai hak orang lain baik 

dalam berbicara maupun dalam tingkah lakunya. Hak siswa untuk mendapat 

pengajaran dipenuhi dan kebebasan siswa dalam berpendapat dihargai. 

 

e) Teladan dalam keterbukaan dan kerjasama 

Guru diharapkan menjadi teladan dalam sikap keterbukaan terhadap siswa, 

terhadap gagasan orang lain, dan juga teladan dalam kerjasama dengan rekan guru 

ataupun siswa. Jika guru sering terlibat konflik dan saling bersaing sehingga sulit 

bekerjasama, maka akan mempersulit siswa untuk saling kerjasama dengan 

teman. 

f) Rasionalitas 

Guru diharapkan menjadi teladan dalam penilaian rasional dan pemikiran rasional. 

Dalam membahas suatu kasus selalu mengetengahkan alasan yang masuk akal, 

objektif, dan bukan berdasarkan emosi. 

g) Hidup bermoral dan beriman 

Siswa akan melihat dan mencontoh guru yang benar-benar bermoral baik dan 

beriman kepada Tuhan. Siswa juga ingin mengerti apakah guru memang percaya 

akan Tuhannya yang mana dapat dilihat dari tingkah laku mereka terhadap Sang 

Pencipta, sesama, dan alam semesta. 

h) Nilai sosial 

Guru yang asosial, egois, dan hanya mencari senangnya sendiri jelas merupakan 

teladan yang tidak baik bagi siswa. Kepekaan guru tehadap siswa juga menjadi  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.1.1 Pendekatan  

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif yaitu “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata, dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2010: 6). 

Hal ini sebagai mana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2013: 9) yang 

menyatakan bahwa: “penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.” 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

merupakan penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang, atau suatu keadaan pada tempat 

tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi  dengan pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. 

 

3.1.2 Jenis Penelitian 
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, 

proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang 

tengah berkembang. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai analisis keteladanan guru dalam 

proses pendidikan di SD Negeri No.28/I Malapari. Selain itu, dengan pendekatan 

kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam 

kegiatan guru. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pencari 

pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam 

rangka menghimpun data. Peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin 

bisa memberikan informasi atau data, dalam hal ini peneliti bertemu langsung dengan 

guru yang mengajar. Dalam melakukan penelitian peneliti bertindak sebagai pengamat 

penuh dan keadaan atau status peneliti diketahui oleh informan. 

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangat menentukan keabsahan dan 

kevalidan data dalam penelitian yang ilmiah, hal ini harus dilaksanakan semaksimal 

mungkin walaupun harus mengorbankan waktu, materi, dan sarana-sarana lain bahkan 

peneliti melakukan perpanjangan kehadiran di tempat penelitian untuk memperoleh data 

atau keterangan-keterangan yang benar-benar valid. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan Muara Bulian 

Kabupaten Batanghari. Penelitian ini berpusat pada lembaga pendidikan formal, yaitu 

SD Negeri No.28/I Malapari. Setelah melihat tempat penelitian, maka penelitian ini 

bersifat penelitian lapangan yang akan mendapat suatu deskripsi masalah yang dikaji 

setelah mengadakan suatu penelitian. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Menentukan subjek penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian. 

Dimana subjek penelitian yang menjadi target untuk diteliti. Subjek yang kita ambil 

harus sesuai dengan apa yang peneliti akan lakukan, sehingga mempermudah 

pelaksanaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah guru 

dan siswa SD Negeri No.28/I Malapari. 

 

 

3.5 Data dan Sumber Data Penelitian 
Teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan dalam penelitian, sebab dapat 

menentukan keberhasilan suatu penelitian. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat 

pengumpul data. Untuk memperoleh gambaran dan data yang dibutuhkan ini 

menggunakan metode kualitatif, maka peneliti menggolongkan data kepada dua 

golongan, yaitu data primer dan data skunder. 

 

3.6 Jenis Data 

3.6.1 Data Primer (Data Utama) 

“Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya 

(Sugiyono, 2013: 225).” Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang 

berkenaan dan langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yaitu 

keteladanan guru dalam proses pendidikan. Data primer meliputi: 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

 

3.6.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan, diolah dan disajikan 

dari beberapa buku bacaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan keteladanan. 

Sumber data sekunder yang ada dalam penelitian ini meliputi: 

1. Dokumentasi 

2. Letak geografis 

3.7 Sumber Data 

Telah dijelaskan di atas, bahwa dalam penelitian ini bersumber dari data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Sedangkan 

data sekunder adalah data tambahan sebagai penunjang data utama. 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data atau prosedur pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang relevan dengan 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 16  

 

permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

3.8.1 Teknik Pengamatan (Observasi) 

“Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Arikunto 

dalam Gunawan, 2013: 143).” Selanjutnya Gunawan (2013: 143) mengatakan: 

“observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena 

yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.” 

Kemudian menurut pendapat Iskandar (2009: 121): “kegiatan observasi meliputi 

melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, 

obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lan yang diperlukan.” 

Teknik observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi dengan 

mengamati fenomena dan keadaan lingkungan sekolah, namun peneliti tidak ikut 

terlibat dalam interaksi yang dilakukan warga sekolah. Peneliti datang ditempat 

kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut hal ini disebut 

dengan observasi partisipatif pasif. Dalam hai ini peneliti melakukan observasi tentang 

pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilakukan guru kelas. Adapun lembar 

observasi sesuai dengan indikator yang diamati. 

 

3.8.2 Teknik Wawancara (interview) 

“Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara fisik (Setyadin dalam Gunawan, 2013: 160).” Sedangkan menurut 

pendapat Arikunto (2010: 198) menyatakan bahwa: “Interview/wawancara atau 

kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.” Kemudian menurut pendapat 

Moleong (2010: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.” 

Dengan demikian, interviewer atau wawancara adalah suatu percakapan yang 

dilakukan secara langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses 

memperoleh keterampilan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang 

bersifat semistandar. “Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara yang 

merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang menggunakan 

berbagai inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu interviewer membuat garis 

besar pokok-pokok permasalahan, namun dalam pelaksanaannya tidak perlu 

dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi 

dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya” (Satori dan Komariah, 2013: 

135). 

Dalam wawancara ini peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara namun 

peneliti juga lebih terbuka dan mencatat apa yang akan telah dikemukakan oleh 

informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun pedoman wawancara yang 

diamati. 

 

3.8.3 Metode Dokumentasi 
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  Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa foto kegiatan 

siswa dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan keteladanan guru dalam proses 

pendidikan yang mendukung perlengkapan data penelitian. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan 

lain. Sehingga mudah dipahamai dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga jalur yaitu: 

3.9.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

 Proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, 

mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan 

dan observasi. Mereduksi berarti merangkum, hal-hal pokok atau memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu 

dan penting. Dalam observasi ini difokuskan pada analisis keteladanan guru dalam 

proses belajar di  SDN No.28/1 Malapari. 

 Data yang diambil harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terdapat 

dilapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya 

serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama dalam melakukan 

penelitian, semakin banyak jumlah data yang didapat dan semakin kompleks, rumit. 

Untuk itu diperlukan reduksi data sehingga tidak bertumpuk dan mempersulit analisis 

selanjutnya. 

3.9.2 Data Display (Penyajian Data) 
 Setelah direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan dan tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

bisa dilakukan dengan cara menguraikan secara singkat (naratif), bagan, hubungan antar 

kategori, diagram alur (flow chart), dan sejenisnya. 

 Karena desain penelitian ini deskriptif kualitatif maka data yang telah diperoleh 

penulis dilapangan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat guna untuk 

mempermudahkan pembaca megetahui apa yang diperoleh oleh penulis selama 

melakukan penelitian. 

3.9.3 Conclusion (drawing/verifiying) 
Pada langkah keempat dalam analissis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan 

berubah sewaktu-waktu apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada 

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Data yang diperoleh oleh penulis dilapangan setelah dirangkum dan disajikan 

maka langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan mengenai analisis keteladanan 

guru dalam proses pendidikan SDN No.28/1 Malapari. Dalam penelitian deskriftif 
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kualitatif data yang diperoleh merupakan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tanpa 

merekayasa hasil temuan tersebut. 

 

3.10 Pengecekan Keabsahan Temuan 
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang didapat akan dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sebenarnya terjadi 

pada objek yang diteliti. 

 

3.11 Trianggulasi 
  Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan triaggulasi sumber. Trianggulassi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengocek data yang diperoleh melalui berbagai dan beberapa 

sumber. Sehingga data yang dianalisis oleh peneliti dapat menghasilkan kesimpulan. 

Kredibilitas data tentang analisis keteladanan guru dalam proses pendidikan SDN 

No.28/1 Malapari maka pengumpulan dan pengujian data dapat dilakukan ke guru. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pengimplementasian keteladanan dalam pendidikan anak dilakukan oleh guru kelas IV 

SD Negeri No.28/I Malapari adalah guru memberikan teladan dalam berdemokrasi 

dengan bersikap guru menerima pendapat siswa, menghargai perbedaan pendapat, dan 

meminta pendapat siswa. Keteladanan dalam kejujuran guru jujur dalam memberikan 

nilai kepada siswa, guru berani mengakui kesalahan apabila melakukan kesalahan, dan 

guru jujur dalam bertingkah laku. Keteladanan dalam displin: guru datang tepat waktu, 

guru tepat waktu dalam melaksanakan proses pembelajaran, pelajaran yang disampaikan 

sesuai dengan materi yang ada. Keteladanan dalam kerja sama: guru bersama siswa 

mendiskusikan hasil penelitian, guru mendukung kegiatan siswa yang berhubungan 

dengan pembelajaran. Keteladanan dalam bermoral: guru mengucapkan salam dengan 

ramah kepada siwa, guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai dan sesudah belajar, 

santun dalam berkata dalam mengajar dan menegur siswa. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Adapun saran yang dpat diberikan setelah penelitian ini dilakukan adalah 

1. Sekolah hendaknya lebih mengutamakan program pembentukan kepribadian 

peserta didik 

2. Guru sebagai teladan hendaknya lebih memnuculkan karakter yang lebih banyak 

sehingga peserta didik bisa meniru keteladanan dari gurunya.  
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