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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Keteladan Orang Tua

1. Pengertian Keteladanan Orang Tua

Keteladanan berasal dari kata dasar “teladan’ yang berarti perbuatan atau

barang dan sebagainya yang patut ditiru atau dicontoh.1 Sehingga keteladanan berarti

hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam bahasa Arab keteladanan diungkapkan

dengan kata uswah dan qudwah. Artinya teladan adalah suatu keadaan seseorang

dihormati oleh orang lain yang meneladaninya. Pengertian al-Ashfahani ini terkesan

lebih luas karena keadaan ini bisa dalam hal kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau

kemurtadan.2 Kata uswah terdapat dalam al-Quran dengan diberi sifat dibelakangnya

dengan sifat hasanah yang berarti baik. Sehingga terdapat ungkapan uswatun

hasanah yang berarti teladan yang baik.3 Menurut Kartini Kartono, keteladanan sama

dengan modeling, yaitu bentuk pembelajaran seseorang bagaimana melakukan suatu

tindakan dengan memperhatikan dan meniru sikap serta tingkah laku orang lain.4

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keteladanan adalah

hal-hal yang dapat ditiru, diikuti atau dicontoh dari seseorang. Namun keteladanan

yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai metode

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2007), Edisi ke II, cet.4, h. 1025.

2 Arief Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), h. 117

3 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 95
4 Kartini Kartono, Kamus Psikologi, (Bandung: Satelit, 2006), h.285.
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pendidikan, yaitu keteladanan yang baik yang sesuai dengan pengertian uswah dalam

ayat-ayat al-Quran.

Keteladanan dalam penelitian ini adalah keteladanan akhlak orang tua,

sehingga pengertiannya adalah akhlak-akhlak yang baik, yang dapat ditiru, diikuti

atau dicontoh dari orang tua. Adapun untuk pengertian akhlak akan dijelaskan

tersendiri pada bagian akhlak.

2. Dasar Keteladanan Akhlak

Apabila kita mencermati sistem pendidikan Nabi Muhammad Saw, maka

keteladanan merupakan metode yang paling mendominasi metode lainnya, terutama

dalam bidang akhlak.5 Beliau selalu lebih dulu mempraktekkan semua ajaran dari

Allah, sebelum menyampaikannya kepada umat. Keteladanan sebagai salah satu

metode pendidikan didasarkan pada dua sumber, yaitu al-Quran dan al-Hadis. Dalam

al-Quran keteladanan diistilahkan dengan kata uswah hasanah, sebagaimana

dalam surat al-Ahzab ayat 21, yang berbunyi:

                    
  

Terjemahnya:

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.6

5 Moh. Slamet Untung, Muhammad Sang Pendidik, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005),
h. 153.

6 Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemanya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 420
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Selanjutnya, setiap aktifitas yang dilakukan orang tua dalam bentuk perilaku

sehari-hari, pada hakekatnya merupakan suri teladan. Hal ini disebabkan anak selalu

mengamati, merekam kemudian meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya.

Kebutuhan akan keteladanan dapat dipahami dari keterangan Abdurrahman an-

Nahlawi bahwa manusia secara fitrah senantiasa mencari figur teladan yang akan

dijadikan pedoman dan panutan dalam hidupnya. Oleh karena itulah Allah mengutus

Nabi Muhammad Saw agar menjadi uswatun hasanah bagi seluruh manusia.7

Dalam perspektif psikologi, bahwasanya anak dalam perkembangan

kepribadiannya selalu membutuhkan seorang tokoh identifikasi. Identifikasi berarti

dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain.8 Hal ini karena secara

insting manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mencontoh atau

mengikuti orang lain, terlebih lagi mereka yang dianggap sebagai figur atau panutan.

Abdurrahman an-Nahlawi juga mengakui adanya insting beridentifikasi dalam jiwa

manusia, ia mengatakan: Kebutuhan manusia terhadap teladan lahir dari gharizah

(naluri) yang bersemayam dalam jiwa manusia, yaitu taqlid (peniruan). Gharizah

dimaksud adalah hasrat yang mendorong anak, orang yang lemah, dan orang yang

dipimpin untuk meniru perilaku orang dewasa, orang kuat dan pemimpin.9

7 Abdurrahman an-Nahlawi, “Ushulut Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha”, Terjemah Herry
Noer Ali, Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di
Masyarakat, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 364.

8 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),
cet.VII, hlm. 29.

9 Abdurrahman an-Nahlawi, op.cit., h.367-368.
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Mengenai identifikasi, Hiram E. Fitzgerald dan Ellen Strommen

mengartikannya sebagai berikut: “Identification refers to a child’s internalization or

incorporation of behaviors, attitudes, or other attributes of a model into his own

personality”.10 Identifikasi memiliki arti internalisasi atau penyatuan perilaku, sikap,

atau sifat-sifat yang lain dari seorang panutan kedalam kepribadian seorang anak.

Dengan tidak disadari, anak mengambil sikap-sikap, watak, norma, nilai dan

sifat-sifat yang lain dari tokoh identifikasinya. Proses ini dimulai sejak anak masih

kecil, bahkan sejak anak lahir kedunia. Pada masa remaja pun proses identifikasi

tetap berlangsung. Pada masa ini remaja mengalami proses identity formation

(pembentukan identitas/jati diri) yang merupakan perkembangan utama bagi remaja.

Dalam proses ini remaja sedang mencari manusia model yang dijadikan

identitasnya.11

Pada mulanya remaja hanya merindukan sesuatu yang dianggap bernilai dan

pantas dipuja, walaupun sesuatu itu belum mempunyai bentuk tertentu. Kemudian

objek pemujaan itu menjadi lebih jelas yaitu pribadi-pribadi yang dipandang

mendukung nilai-nilai tertentu (personifikasi nilai-nilai). Dengan demikian, sebaiknya

orang tua menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberi keteladanan akhlak. Sebab,

keteladanan akhlak terutama dari orangtua akan menimbulkan gejala identifikasi

10 Hiram E. Fitzgerald dan Ellen Strommen, Programmed Learning Aid For Developmental
Psychology, (USA: Learning Systems company, 2010), h.91.

11 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2000), cet.I, h. 72.
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positif yang sangat diperlukan dalam perkembangan anak mereka. Menurut

Abdurrahman an-Nahlawi proses peniruan atau taqlid ada beberapa tahap, yaitu:

Pertama, keinginan untuk meniru dan mencontoh. Anak terdorong oleh

keinginan halus yang tidak dirasakannya untuk meniru orang yang dikaguminya

tanpa disengaja. Peniruan tidak disengaja ini tidak hanya mengarah pada perilaku

yang baik saja, tetapi kadang-kadang merambah kepada tingkah laku yang tidak

terpuji. Seseorang yang terpengaruh, secara tidak disadari akan menyerap kepribadian

orang yang mempengaruhinya, baik sebagian atau keseluruhan.

Kedua, kesiapan untuk meniru. Setiap tahapan mempunyai kesiapan dan

potensi tertentu. Oleh karenanya Islam tidak memberikan perintah sholat pada anak

yang usianya belum mencapai 7 tahun.

Ketiga, tujuan. Setiap peniruan mempunyai tujuan yang kadang diketahui oleh

peniru dan kadang tidak. Peniruan biasanya berlangsung dengan harapan akan

memperoleh sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang yang dikaguminya. Apabila

peniruan ini disadari, dan disadari pula tujuannya, maka peniruan ini tidak lagi

disebut taqlid, tetapi merupakan kegiatan yang disertai dengan pertimbangan yang

disebut ittiba’.12

Keempat, melakukan. Ketika anak memasuki tahap melakukan, ia akan mulai

membiasakannya, sehingga lama kelamaan, sesuatu itu akan menjadi pribadinya. Apa

yang dilakukannya bisa benar-benar serupa dengan apa yang ditirunya, namun juga

bisa sebagian saja.

12 Abdurrahman an-Nahlawi, op.cit., h. 368-371.
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3. Bentuk-bentuk Keteladanan Akhlak.

Bentuk-bentuk keteladanan akhlak ada dua, yaitu:13

a. Keteladanan akhlak yang disengaja

Ialah keteladanan yang memang disertai penjelasan atau perintah agar

meneladani, atau bentuk peneladanan yang memang diupayakan secara sengaja,

seperti seorang bapak yang mengajak serta anaknya melaksanakan sholat berjamaah

di Masjid, dan seorang imam yang membaguskan shalatnya untuk mengerjakan

sholat yang sempurna.

Dalam hal ini Rasulullah Saw telah memberikan teladan langsung kepada para

sahabat sehingga mereka telah banyak mempelajari masalah keagamaan dengan

mengikuti teladan yang sengaja diberikan Rasulullah Saw.

b. Keteladanan akhlak yang tidak disengaja

Ialah keteladanan yang terjadi secara langsung dengan memperhatikan pribadi

sosok yang diikuti, baik dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat dan keikhlasan.

Pengaruh keteladanan ini terjadi secara spontan dan tidak sengaja, ini berarti bahwa

setiap orang yang diharapkan menjadi teladan hendaknya memelihara tingkah

lakunya, disertai kesadaran bahwa ia bertangggung jawab di hadapan Allah SWT

dalam segala hal yang diikuti oleh orang lain, khususnya anak-anaknya.

13 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1994), h. 143-144.
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4. Indikator Keteladanan

Berdasarkan teori tentang keteladanan yang dipaparkan oleh Langgulung,

maka didapat dimensi keteladanan yang dilakukan oleh orang tua sebagai berikut:

a. Mendidik anak selalu berkata jujur dan selalu menepati janji.

Islam dengan kaidah-kaidah yang universal dan prinsip-prinsip yang

abadi, telah mencanangkan dasar dan sistem pembinaan anak dalam berbagai

segi: aqidah, fisik, akal, sosial masyarakat, dan sebaginya. Dasar dan sistem

ini merupakan prinsip yang jelas, sederhana, dan mudah dilaksanakan.

Seorang anak harus di didik dengan kejujuran, dan bila berjanji itu harus

ditepati, dan anak bisa mencontohnya.

b. Mampu memberi tauladan yang baik seperti minta ijin jika ingin bepergian,

masuk rumah dengan mengucapkan salam.

Kedudukan orang tua sangat penting di hadapan anak-anaknya. Anak

yang berada pada taraf perkembangan jasmani dan rohani lebih bersifat

menerima. Meminta izin pada anak pada hakekatnya bukan karena orang tua

merasa takut pada anaknya, melainkan sebagai upaya orang tua dalam melatih

anaknya agar senantiasa meminta izin jika melakukan hal-hal tertentu.

c. Mendidik anak dengan akhlak terpuji.

Selain mendidik ahlak terpuji, orang tua memberi contoh kepada anak-

anaknya tentang ahlak terpuji harus dibiasakan di sekolah, antara lain:

1) Tidak sombong

2) Suka menolong
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3) Menyayangi teman

4) Menciptakan suasana penuh kasih sayang

5) Membina sikap jujur

Salah satu sikap utama pribadi adalah ash sidqah, yang berarti benar,

jujur, adapun yang dimaksud benar dan jujur disini adalah berlaku benar dan

jujur baik dalam perkataan, sikap dan perbuatan. Kejujuran merupakan salah

satu sarana mencapai keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan. Kejujuran

akan menentukan status dan kemajuan seseorang, baik kemajuan diri sendiri

ataupun masyarakat. Kejujuran akan membawa seseorang pada keselamatan,

keberuntungan dan kebahagiaan hidup. Seseorang yang jujur akan selalu

dipercaya.

d. Mendidik anak untuk melaksanakan ibadah.14

5. Keteladanan Orang Tua

Secara umum orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Dan orang tua dapat

dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga, yang dalam

kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu bapak. Menurut Kamus Umum

Bahasa Indonesia, orang tua berarti : “orang yang sudah tua, ibu bapak, dan orang

yang dianggap tua atau orang yang pandai”.15

Orang tua adalah orang-orang yang sudah dewasa, sebagai orang-orang yang

telah dewasa, maka orang tua harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya.

14 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1992), h. 179
15 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), cet, 13.

h. 668
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Orang tua tidak hanya bertanggung jawab pada pemeliharaan anak saja, melainkan

orang tua juga wajib bertanggung jawab pada pendidikan anak anaknya. Dalam Islam

pun istilah orang tua menunjukkan pada ibu dan bapak, ini dapat kita lihat dari dalil

dibawah ini, Firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman: 14, sebagai berikut:

                      
        

Terjemahan:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada
dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.16

Orang tua akan menjadi pola panutan atau model yang selalu ditiru oleh anak-

anak dalam segala gerak perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh sebab itu anak-anak mudah ketularan oleh segala apa yang didengar, dilihat dan

dirasakannya itu berasal dari tingkah laku orang tuanya sendiri. Jadi sebagai orang tua

sangat besar pengaruhnya terhadap semua anggota keluarga. Hal ini sebenarnya baik

sekali bagi orang tua untuk mempergunakannya sebagai alat pendidikan pada

anaknya. Dengan cara ini anak-anak dapat diajak untuk meningkatkan kegiatan

belajarnya, sehingga prestasinya di sekolah dapat meningkat.

Orang tua adalah ayah ibu kandung; orang yang dianggap tua (pandai, cerdik).

Orang tua yaitu orang yang menjaga, merawat, mendidik, membimbing seseorang,

16 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 654
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memiliki ikatan batin atau kekeluargaan dan dihormati oleh orang yang lebih muda.17

Orang tua berperan sebagai teladan bagi anak-anaknya. Memberikan keteladanan

berarti mengetengahkan pemberian contoh pada anak untuk mengahadapi dunia luar,

dan bersama itu pula mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka dan untuk

menemukan identitas mereka yang sesungguhnya. Orang tua harus berhati kuat dalam

memberikan keteladanan kepada anak-anaknya disamping pendidikan yang

diperolehnya di sekolah. Olehnya itu perlu dikembangkan rasa sosial pada diri anak

sehingga akan tumbuh rasa persaudaraan yang erat dalam jiwa seorang anak dalam

kehidupannya. Inilah yang dapat menyebabkan anak mengadakan identifikasi dengan

orang lain.

Seluruh kegiatan anak di sekolah dengan bimbingan guru, perlu kembali

diulang atau dikontrol oleh orang tua di rumah sehingga anak akan sadar bahwa guru

dan orang tuanya sama-sama bertanggung jawab terhadap dirinya. Hal ini perlu

ditanamkan kepada anak, supaya ia tahu bahwa seluruh gerak-geriknya selalu

diperhatikan oleh pendidikannya, demi untuk kemajuan dan peningkatan prestasi

belajarnya di sekolah.

Dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak-anak dalam

rumah tangga, berarti melatih anak dalam mengembangkan dirinya sendiri ke arah

yang lebih baik dan menguntungkan. Anak akan berpikir bahwa kehidupan ini tidak

17 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2005), 802
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boleh disia-siakan tetapi benar-benar harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk

mencapai prestasi belajar yang baik di sekolah.

B. Konsep tentang Akhlak Siswa

1. Pengertian Akhlak

Akhlak menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang merupakan jamak dari

bentuk mufradat khuluqun yang diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat.

Kata tersebut memiliki persesuaian dengan kata khalqun yang berarti kejadian, serta

erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta, dan kata makhluq yang

berarti diciptakan.18

Dari segi istilah, “akhlak” mempunyai makna dua segi kehidupan manusia

yaitu segi vertikal dan horizontal yaitu hubungan antara khaliq dengan makhluk dan

hubungan antara makhluk dengan makhluk.19

Adapun pengertian akhlak secara terminologi antara lain menurut Al Ghazali

dalam buku Ihya’Ulumuddin (Dar al-Kutb al-Arabiyah, Isa al-Babi) mendefinisikan

akhlak adalah:

Suatu sikap yang mengakar dalam jiwa dan darinya lahir berbagai perbuatan
dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Jika sikap
itu lahir perbuatan yang baik menurut akal dan syari’at maka ia disebut akhlak
yang baik dan jika yang lahir perbuatan yang tercela maka sikap tersebut disebut
dengan akhlak yang buruk.20

18 Zahruddin A.R., Pengantar Ilmu Akhlak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 1
19 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999,

h. 346
20 Imam al-Ghazali, Ihya’Ulumuddin (Dar al-Kutb al-Arabiyah, Isa al-Babi, tt), h. 52.
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Menurut Ibn Miskawaih dalam buku Membina Akhlak anak mendefenisikan

bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.21 Sedangkan

menurut Muhammad bin Ilaan As-Shadieqi dalam buku yang sama juga menjelaskan

bahwa akhlak merupakan suattu pembawaan dalam diri manusia yang bisa

menimbulkan perbuatan dengan cara yang mudah (tanpa dorongan orang lain).22

Beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga ia akan

muncul secara spontan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu,

karena hal ini sudah menjadi kebiasaan manusia.

Berdasarkan defenisi akhlak tersebut secara subtansial saling melengkapi dan

terdapat lima ciri dalam perbuatan akhlak tersebut antara lain:

a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.

b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa

pemikiran.

c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari diri seseorang tanpa ada

paksaan atau tekanan dari luar.

d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas

21 Mahjuddin, Membina Akhlak Anak, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, h. 12
` 22 Ibid., h.13
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2. Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup Akhlak menurut Abuddin Nata dalam buku akhlak tasawuf

menggolongkan akhlak menjadi tiga macam antara lain23:

1) Akhlak terhadap Allah

Akhlak terhadap allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk. Adapun yang termasuk akhlak

terhadap tuhan diantaranya dengan tidak menyekutukan Allah, bertakwa kepada-Nya,

mensyukuri nikmat-Nya, dan ikhlas terhadap segala keputusan-Nya, bertaubat dan

bersabar dan sebagainya.

               
Terjemahnya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan
barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu
untuk menjadi pemelihara bagi mereka.24

Mentaati Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga merupakan bentuk ketaatan

kita kepada Allah SWT. Sedangkan jika seseorang berpaling, maka tidak ada satupun

yang dirugikan kecuali dirinya sendiri.

2) Akhlak terhadap Manusia

Banyak sekali rincian yang ditemukan dalam al-Quran yang berkaitan dengan

akhlak terhadap sesama manusia. Di antaranya dengan memahami bahwa manusia

23Abuddin, op. cit., h. 149
24 Departemen Agama RI, op. cit., h.
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diciptakan Allah dengan status menjadi khalifah di bumi, sebagaimana firman allah

dalam Al-Baqarah ayat 30:

                            
                  

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."25

Jabatan sebagai khalifah tersebut mengharuskan manusia untuk menjalin

hubungan dengan semua manusia. Inilah letak akhlak terhadap sesama manusia yaitu

dalam kerangka hablum minannas.

3) Akhlak terhadap Lingkungan

Pada dasarnya akhlak yang dijabarkan al-Quran terhadap lingkungan

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menurut adanya

interaksi antara sesama manusia dan terhadap alam. Sedangkan kekhalifahan sendiri

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan serta bimbingan agar setiap makhluk

mencapai tujuan penciptaannya.Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-An`am:

38:

25 Ibid., h. 13
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Terjemahnya:

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang
dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami
alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka
dihimpunkan.26

Juga dalam Q.S. Ar Rum: 41- 42 Allah SWT menjelaskan tentang pentingnya

menjaga lingkungan, sebagai berikut:

                          
                  
     

Terjemahnya:

41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 42. Katakanlah:
"Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan
orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang
mempersekutukan (Allah)."27

Berdasarkan ayat tersebut kelestarian alam marupakan tanggung jawab

manusia. Manusia diberi wewenang mengelola sumber daya alam selama tidak terjadi

26 Ibid., 192
27 Ibid., h.
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pengrusakan. Manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan alam sebagaimana

hukum alam yang telah dilakukan bagi alam.

3. Metode Pendidikan Akhlak

Adapun yang dimaksud dengan metode disini ialah semua cara yang

digunakan dalam upaya mendidik peserta didik. Adapun metode Islam dalam upaya

perbaikan terhadap akhlak adalah mengacu pada dua hal pokok, yakni pengajaran dan

pembiasaan. Adapun yang dimaksud dengan pengajaran adalah sebagai dimensi

teoritis dalam upaya perbaikan dan pendidikan peserta didik yang dilakukan oleh

orang tua. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiasaan untuk dimensi praktis

dalam upaya pembentukan (pembinaan) akhlak peserta didik. Menurut Al-Nahlawi

dalam Abuddin metode pendidikan yang diajurkan, antara lain:

a. Metode Hiwar Qurani dan Nabawi
b. Metode kisah Qur’ani dan Nabawi
c. Metode Amtsal (Perumpamaan)
d. Metode Teladan
e. Metode Pembiasaan
f. Metode Ibrah dan Mau’idah, dan
g. Metode Targib dan Tarhib.28

Berikut ini adalah penjelasan mengenai metode-metode tersebut:

a. Metode Hiwar Qurani dan Nabawi

Hiwar (dialog) ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih

mengenai suatu topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang

dikehendaki (dalam hal ini oleh guru). Dalam percakapan itu bahan pembicaraan

28 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 105
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tidak dibatasi, dapat digunakan berbagai konsep sains, filsafat, seni, wahyu, dll.

Kadang-kadang pembicaraan sampai pada satu kesimpulan, kadang-kadang tidak

sampai pada kesimpulan, karena salah satu pihak tidak puas terhadap pendapat pihak

lain. Yang manapun ditemukan hasilnya dari segi pendidikan tidak jauh berbeda,

masing-masing mengambil pelajaran untuk menentukan sikap pada dirinya.

Metode hiwar pada saat ini masih efektif dipakai dalam belajar mengajar,

yakni sama dengan diskusi pada zaman sekarang ini, dan memang cukup efektif

untuk melatih anak didik lebih mandiri karena mereka dapat berdialog dari hasil

bacaan mereka sendiri pada tema yang telah di tentukan oleh gurunya.

b. Metode kisah Qur’ani dan Nabawi

Dalam pendidikan Islam, terutama pendidikan agama Islam (sebagai suatu

bidang studi), kisah sebagai suatu metode pendidikan amatlah penting, untuk dapat

merenungkan kisahnya, yang menyentuh hati umat manusia. Kisah Qur’ani adalah

untuk mendidik perasaan keimanan.

c. Metode amtsal (perumpamaan)

Metode ini banyak kita temui dalam Al Quran, antara lain:

1) Dalam Q. S Al Baqarah [2]: 17 yang berisi tentang perumpamaan orang-orang

kafir itu adalah seperti orang yang menyalakan api.
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Terjemahnya:

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api
itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan
membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.29

2) Dalam Q. S. al-Ankabut [29]: 41 Allah mengumpamakan sesembahan atau

Tuhan orang kafir dengan sarang laba-laba, Perumpamaan orang-orang yang

padahal rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. berlindung kepada

selain Allah atau seperti laba-laba yang membuat rumah,

                     
         

Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah
adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang
paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.”30

Kebaikan dari metode ini adalah :

1) Memudahkan siswa memahami konsep yang abstrak.

2) Perumpamaan dapat merangsang kesan terhadap makna yang tersirat dalam

perumpamaan tersebut.

3) Merupakan pendidikan agar bila menggunakan perumpamaan haruslah logis

dan mudah dipahami.

29 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Pustaka Agung
Harapan, 2006), h. 4.

30 Ibid., h. 565.
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4) Perumpamaan Qur’ani dan Nabawi memberikan motivasi kepada

pendengarnya untuk berbuat amal baik dan menjauhi kejahatan.

d. Metode Teladan

Secara psikologis anak menang senang meniru, tidak saja yang baik, yang

jelekpun ditirunya. Dalam teori tabula rasa (John Lock dan Francis Bacon), bahwa

anak yang baru dilahirkan dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang

belum ditulisi, segala kecakapan dan pengetahuan manusia timbul dari pengalaman

yang masuk melalui alat indra.

e. Metode Pembiasaan

Inti dari pembiasaan adalah pengulangan, metode mendidik anak murid pada

masa kini. Yang menetapkan bahwa dengan cara mengulang-ulangi pengalaman

dalam berbuat sesuatu dapat meninggalkan kesan-kesan yang baik dalam jiwanya,

dan dari aspek inilah anak akan mendapatkan kenikmatan pada waktu mengulang-

ngulangi pengalaman yang baik itu, berbeda dengan pengalaman-pengalaman tanpa

melalui praktik. Sehubungan dengan penggunaan metode pembiasaan dalam

pendidikan, dapat dilihat dalam hadits berikut:

ّدِ ِه قاَ  َ ِبْیِه َعْن  ِْن ُشَعْیٍب َعْن  ِر َو بْناَُمكْ َعْن َمعْ ْ ُمُرَوا  َلَْیِه َوَسمل  ُ ّ ا ِ َصىل ّ َل َرُسْو ُل ا
َْهنُْم ِيفْ املَضا ِجعِ  َ قُوا ب نِْنيَ َوفّرْ َلَْهيَا ِلَعْرشٍ ِس نِْنيَ َوا ْرضِبُْوا ُمهْ  ْبعِ ِس َالِة ِلَس ِ الص

Artinya:

Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dan kakeknya, Rasulullah saw berkata,
“suruhlah anakmu mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka
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karena meninggalkannya ketika ia berumur 10 tahun. (Pada saat itu), pisahkanlah
tempat tidur mereka”.31

f. Metode Ibrah dan mau’idah

Ibrah ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari

sesuatu yang disaksikan, yang dihadapi, dengan menggunakan nalar, yang

menyebabkan hati mengakuinya. Adapun mau’idah ialah nasihat yang lembut yang

diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya.

g. Metode Targib dan Tarhib

Targib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai

bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan.

Berbagai metode pengajaran di atas dapat dipilih dan diaplikasikan guru

dalam proses pengajaran guna memperbaikai moral dan karakter peserta didik. Salah

satu tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk menciptakan siswa yang

memiliki akhlak karimah. Terciptanya siswa yang berakhlak karimah akan

mendorong tercapainya tujuan pendidikan masional yang begitu didamba-dambakan

oleh segenap rakyat Indonesia. Keberadaan siswa-siswa yang berkarakter akan

menjaga eksistensi dan martabat rakyat sebagai sebuah negara yang sopan dan

berbudaya.

31 Abud Daud Sulaiman bin Asy`ad al Sijistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikr, 1990),
juz 2, h. 119
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C. Penelitian yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan penelitian ini, penulis kemukakan beberapa

penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Riyadi dengan judul “Pengaruh

Keteladanan Akhlak Orang Tua terhadap Akhlak Remaja Usia 12-15 Tahun di

Desa Purwosari Sayung Demak”. Hasil penelitian ini yaitu: korelasi antara

keteladanan akhlak orang tua terhadap akhlak remaja usia 12-15 tahun di Desa

Purwosari Sayung Demak, adalah signifikan, hal ini ditunjukkan oleh

koefisien korelasi r xy = 0,798 > r tabel pada taraf signifikansi 0,01 dan 0,05.

Dari hasil uji t juga menunjukkan bahwa t hitung=11,69 > t tabel (0,01)=2,638

dan t tabel (0,05)=1,990, ini berarti signifikan, dan koefisien determinasinya r 2

= 0,6368. Hal ini menunjukkan bahwa 63,68 % nilai akhlak remaja usia 12-15

tahun ditentukan oleh keteladanan akhlak orang tua, melalui fungsi taksiran

persamaan garis regresi: Y = 0,748X + 18,575. Pengujian hipótesis penelitian

menunjukkan bahwa: terdapat pengaruh positif keteladanan akhlak orang tua

terhadap akhlak remaja usia 12-15 tahun di Desa Purwosari Sayung Demak,

hal ini ditunjukkan oleh F reg = 137,486 > F tabel (0,01)=7,08 dan F tabel

(0,05)=4,00.32

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sarojudin dengan judul “Pengaruh

Keteladanan Guru Terhadap Penurunan Intensitas Kenakalan Siswa di MA

32 Akhmad Riyadi, Pengaruh Keteladanan Orang Tua Di Desa Terhadap Akhlak Usia 12-15
Tahun Di Desa Purwosari Sayung Demak (Semarang: Peprustakaan Fakultas Tarbiyah, 2007).
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Nurul Huda Medini Gajah Demak”. Hasil penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan rata-rata persepsi siswa mengenai keteladanan Guru MA Nurul

Huda Medini gajah Demak 83,97. Hal ini berarti bahwa perepsi siswa

terhadap keteladanan Guru MA Nurul Huda Medini Gajah Demak berada

dalam kategori “Sangat Baik”, yaitu pada interval diatas 82. Sedangkan dari

perhitungan rata-rata intensitas penurunan kenakalan siswa terutama pada

siswa MA Nurul Huda Medini gajah Demak 68,8. Hal ini berarti, bahwa

intensitas penurunan keteladanan siswa terutama pada siswa di MA Nurul

Huda Medini gajah Demak ”Baik” yaitu pada interval 68 ke atas.33

3. Penelitian yang dilakukan oleh Taslimah dengan judul “Pengaruh

Keteladanan Orang Tua dalam Pendidikan Agama Materi terhadap Akhlaqul

Karimah Siswa (Studi Kasus di SD Negeri Kecandran 01 Salatiga Tahun

2009/2010). Hasil penelitian ini menunjukkah bahwa pola asuh orang tua

terhadap anak terbagi menjadi 4 jenis pola pengasuhan. Adalah tipe otoriter,

laissez faire, authoritative atau lebih dikenal dengan demokratis dan tipe

indulgent. Pada kenyataan dilapangan ternyata ditemukan adanya pelaksanaan

pola asuh yang menggabungkan kesemua jenis tipe pengasuhan dengan kadar

masing-masing yang bervariatif. Ada beberapa orang tua yang tipe tertentu

dominan dan dilain waktu tipe yang lain yang lebih dominan. Tapi satu hal

yang sama tipe demokratis lebih mudah diterima pada kondisi anak

33 Akhmad Sarojudin, Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Penurunan Intensitas
Kenakalan Siswa di MA Nurul Huda Medini Gajah Demak (Semarang: Perpustakaan Fakultas
Tarbiyah, 2009).
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dibandingkan dengan tipe lain. Sikap keberagaman siswa-siswi SDN

Kecandran 101 termasuk fariatif. Dari keseluruhan hasil sampel dapat diambil

kesimpulan bahwa anak mayoritas masuk kategori baik. Hubungan antara

pola asuh orang tua terhadap sikap keberagaman. Terdapat hubungan positif

yang signifikan antara sikap keberagaman dengan tingkat kepedulian/pola

asuh orang tua. Dengan demikian pola asuh yang demokratis akan

mengarahkan anak pada sikap keberagaman yang baik.34

Dari beberapa penelitian dalam bentuk skripsi tersebut di atas, banyak

masukan yang penulis terima dalam upaya melengkapi penelitian ini. Berkenaan

dengan permasalahan pengaruh keteladanan orang tua terhadap akhlak siswa tentu

memiliki kesamaan, namun lokasi, waktu, dan jumlah sampel penelitiannya berbeda.

Selain itu variabel dalam penelitian di atas tidak sama persis dengan variabel yang

penulis teliti, misalnya penelitian Sarojudin yang meneliti pengaruh keteladanan

dengan intensitas kenakalan remaja, sementara peneliti meneliti pengaruh

keteladanan terhadap akhlak siswa. Penelitian Riyadi juga memberikan batasan pada

sampel penelitian, sementara penelitian yang penulis lakukan tidak memberikan

batasan pada usia sampel, melainkan diambil perwakilan dari tiap kelas agar

representatif. Sementara penelitian Taslimah lebih memfokuskan pada mata palajaran

Pendidikan Agama Islam, sementara penulis meneliti pengaruh keteladanan orang tua

34 Taslimah, Pengaruh Keteladanan Orang Tua dalam Pendidikan Agama Materi terhadap
Akhlaqul Karimah Siswa (Studi Kasus di SD Negeri Kecandran 01 Salatiga Tahun 2009/2010),
(Semarang: Perpustakaan Fakultas Tarbiyah, 2010)
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terhadap akhlak siswa secara umum. Dengan demikian jelaslah penelitian yang

penulis lakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut di atas.

D. Kerangka Pikir

Dalam pandangan Islam, anak adalah yang dibebankan oleh Allah SWT

kepada orang tuanya, oleh karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara anak

dengan baik. Dalam hal mendidik dan mengarahkan anak, orang tua harus memiliki

kepribadian dan bisa dijadikan tauladan terutama dalam bersikap agar dapat

mengarahkan anak pada akhlak yang baik. Akhlak dalam hal ini tidak hanya sebatas

ibadah yang bersifat wajib, tetapi juga sunnah. Selain itu juga contoh perilaku yang

santun dan terpuji diharapkan dapat membentuk pribadi anak menjadi berakhlakul

karimah.

Keluarga merupakan lingkungan terkecil tempat anak pertama kali belajar.

Hal-hal yang dilihat dalam lingkungan keluarga khususnya orang tua memberikan

dampak pada akhlak anak. Anak cenderung untuk meniru dan mengikuti apa yang

dilihatnya. Kecenderungan anak untuk meniru ini dalam dunia pendidikan dikenal

dengan istilah anak belajar melalui imitasi. Dasarnya adalah secara psikologis anak

suka meniru dan membutuhkan tokoh teladan dalam hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis meyakini bahwa keteladanan orang tua

memberikan pengaruh terhadap akhlak anak, sebab seorang anak senantiasa

membutuhkan teladan dan menirukan apa yang dilakukan oleh teldannya tersebut.
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Orang tua sebagai orang yang menghabiskan begitu banyak waktu dengan anak tentu

merupakan teladan yang penting bagi anak.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif. Penelitian ini berupa pengumpulan data-data obyektif di lapangan

(field research), dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini

bermaksud untuk mengetahui pengaruh keteladanan orang tua terhadap akhlak

siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan melalui  data berupa angka-angka yang

kemudian dideskripsikan  secara tepat berdasarkan data yang diperoleh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Konawe Selatan. Adapun waktu

penelitian ini selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Mei sampai Juli 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa

manusia.1 Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 9

Konawe Selatan yang berjumlah 127 siswa.

2. Sampel

Sampel penelitian merupakan subjek pengambilan data informasi yang

dianggap mewakili (representatif) unsur-unsur pada populasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan sebagian atau wakil dari

1 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99


