
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan komponen penting 

dalam pembentukan sumber daya manusia. Keberadaan guru dipandang 

sebagai salah satu unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam pemberdayaan 

manusia yang terkait dengan proses kependidikan. Dalam bidang 

kependidikan, seorang guru harus berperan secara aktif dan menempatkan 

posisinya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

semakin berkembang (Saidiman, 2002: 123). 

Selain dituntut menjadi sosok profesional, sosok guru juga harus 

memiliki kepribadian yang luhur dan berwibawa. Karena dengan kepribadian 

luhur dan kewibawaan itu, seorang guru bisa menjadi sosok terhormat bagi 

anak didik. Keberwibawaan dalam pendidikan adalah sebuah metode yang 

diharapkan dapat mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial 

anak. Hal ini adalah karena pendidikan merupakan contoh terbaik dalam 

pandangan anak yang akan ditirunya dalam berperilaku dan bertindak. 

Selanjutnya disadari atau tidak bahkan hal tersebut akan terpatri dalam jiwa 

dan perasaannya mengenai gambaran seorang pendidik, yang tercermin dalam 

ucapan dan perbuatan baik secara materiil maupun spiritual (pada hal-hal non 

fisik). Terlebih lagi seorang guru bagi muridnya adalah ibarat bayangan dari 
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kayu, bayangan tak mungkin lurus apabila kayunya bengkok (Nainggolan, 

2000: 66). 

Kewibawaan adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh 

seorang guru. Oleh karena itu kewibawaan bukan hanya mempunyai arti 

kesungguhan, suatu kekuatan ataupun sesuatu yang dapat memberikan kesan 

dan pengaruh, akan tetapi juga tercermin dari wujud cara pandang dan 

wawasan yang luas (Burhanuddin, 1997: 182). Kewibawaan ini hanya 

tercermin pada sosok yang memiliki kualifikasi dewasa baik secara jasmani 

maupun rohani. Kedewasaan jasmani berwujud pada puncak perkembangan 

jasmani yang optimal. Sedangkan kedewasaan rohani dapat dilihat dari cita-

cita dan pandangan hidup yang tetap (Tirtarahatja, 2000: 54). Dengan 

demikian seorang guru harus seorang yang memiliki kualifikasi dewasa, baik 

jasmani maupun rohani.  

Dalam dunia pendidikan khususnya lembaga sekolah, guru dapat 

dikatakan seorang pemimpin. Oleh karena itu kewibawaan harus dimiliki dan 

mutlak diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar dan 

pendidik. Jika kewibawaan telah dimiliki maka guru dapat memberikan 

perintah dan nasehatnya kepada siswa tanpa merasa terpaksa. 

Untuk memiliki kewibawaan bagi seorang guru banyak sekali tuntutan 

sikap yang akan mempengaruhi jiwa dan perkembangan anaka didiknya. 

Sikap yang harus dimiliki untuk memperoleh kewibawaan bagi seorang guru 

diantaranya sikap tanggung jawab, disiplin, bijaksana, demokratis, kreatif, 

inovatif, kasih sayang,keteladana, kesabaran dan masih banyak lagi. 
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Hilangnya kewibawaan akan mendorong tampilnya keberanian anak 

didik untuk “memberontak” yang sebelumnya berada di bawah kewibawaan 

guru. Sehingga kebijakan sekolah, tata nilai dan termasuk perintah guru tidak 

akan dipatuhinya. 

Jika kondisi yang kondusif ini terjadi dan dibiarkan berlarut-larut maka 

lembaga sekolah tersebut dapat dikatakan telah gagal dalam melaksanakan 

peran dan fungsinya dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. 

Akibatnya akan hilang kepercayaan masyarakat pada lembaga sekolah 

tersebut. Jadi agar kondisi tersebut maka langkah pertama haruslah mulai dari 

seorang guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain 

guru-guru haruslah menjaga kewibawaan supaya jangan sampai hilang. Hal ini 

dimaksud untuk mendukung profesinya sebagai seorang pendidik. Sebab, 

ditangan gurulah kejayaan bangsa dan negara akan terwujud. Ini logis karena 

tanpa ada guru maka proses mencerdaskan bangsa tidak akan berjalan seperti 

yang dicita-citakan oleh negara sebagai mana tercantum dalam UUD 1945. 

Merujuk pada permasalahan di atas, terkesan bahwa seorang guru 

harus benar-benar mencerminkan profesi keguruannya secara proporsional dan 

optimal. Oleh karena itu, tidak selayaknya bagi seorang guru seenaknya 

sendiri dalam mendidik anak didiknya. Terlebih lagi pada pembentukan 

akhlak anak didik atau murid-murid pada usia labil memasuki masa puber. 

Sebab pada masa remaja ini akan timbul perasaan sosial, etis dan estetis yang 

mendorong remaja untuk menghayati kehidupan. Begitupun juga dengan 

perihal anak didik, yang tidak mungkin akan tumbuh berkembang menjadi 
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sosok yang dewasa, dapat bersikap dan bersosial secara baik, jikalau tidak ada 

peran dari seorang guru secara langsung (membimbing, mengarahkan). 

Karena itulah, seorang guru harus memposisikan sebagai sejatinya seorang 

guru, yaitu sebagai mursyid (pembimbing, pengarah) dan bukan hanya sebagai 

muallim (pengajar yang mahir dalam penguasaan materi) bagi anak didiknya. 

Di sisi lain, seorang guru juga harus dapat atau mampu mengkemas 

keharmonisan antara dirinya dan anak didiknya, seolah-olah menjadi satu 

kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kemampuan ini disebut sebagai 

kemampuan sosial guru di dalam berinteraksi dengan anak didiknya. Interaksi 

edukatif yang terjalin antara guru dan siswa ini tidak akan pernah hilang 

selama masih berpegang pada prinsip-prinsip keharmonisan. 

Akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan dengan pemberitaan media 

massa  baik tentang siswa demo gurunya, penyelewengan dana BOS, 

pungutan liar, dan lainnya. Pemberitaan tersebut meskipun masih memerlukan 

pembuktian secara hukum, juga merupakan suatu teguran sekaligus bahan 

instrospeksi bagi guru untuk mampu menempatkan diri sebagai sosok yang 

digugu dan ditiru. 

Kewibawaan guru kini mulai dipertaruhkan akibat peristiwa tersebut . 

Kualitas seorang guru yang menunjukkan kewibawaan seperti keikhlasan, 

kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlahan-lahan mulai redup dari 

relung jiwa seorang guru dan tergantikan oleh perilaku bisnis, hedonis dan 

sejenisnya.  
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Ada beberapa alasan yang dapat diajukan kenapa peristiwa seperti itu 

dapat terjadi, di antaranya: pertama; pendidikan karakter mulai diabaikan baik 

pada tataran SD sampai Perguruan Tinggi. Kedua; proses rekrutmen guru 

tidak lagi didasarkan pada kualitas pribadi dan kompetensi yang dimiliki 

melainkan nepotisme dan sistem “kekeluargaan”. Ketiga; penempatan dan 

pengangkatan pimpinan di semua tingkatan pendidikan tidak didasarkan pada 

kemampuan managerial dan kompetensi profesional melainkan kepentingan 

semata. Keempat; telah terjadi krisis figur di semua lini kehidupan baik 

dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Keteladanan mulai 

rapuh. Banyak orang pandai berbicara tetapi sulit mengimplementasikan apa 

yang dikatakan pada perilakunya. Dan kelima; pengawasan atau kontrol yang 

lemah baik oleh pusat maupun daerah terutama dilembaga formal seperti 

sekolah (Nesa, 2005) 

Kehidupan sekarang telah masuk ke dalam era yang bisa disebut 

sebagai era ketidakberaturan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

masuk hingga pelosok melalui informasi dan komunikasi global, tak mampu 

ditambat. Dunia semakin sempit dan pendek sehingga segala hal bisa 

terjangkau dengan mudah dan cepat tanpa batas. 

Ciri-ciri ketidakberaturan global adalah di mana batas-batas sudah 

mulai hilang dan terbukanya sekat sehingga tak ada perbedaan ruang. 

Terbukanya batas antara mana yang dihormati dan tidak. Guru dan siswa 

seperti sesama kawan. Dan yang paling parah adalah kewibawaan dianggap 

sebagai alat pendidikan yang bersifat negatif. Kewibawaan hanya dimiliki 
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oleh pejabat atau penguasa saja. Banyak guru berwibawa dikaitkan dengan 

kelebihan fisik/harta dan sebagainya. 

Tanda-tanda yang menyertai ketidakberaturan adalah ketidakpastian 

(kepastian berubahnya sesuatu dan perubahan tidak dapat diramalkan), 

argumentasi/ pembantahan silat kata sebagai pembenaran keputusan. 

Akibatnya banyak anak yang melawan atau tidak hormat orang tua jika 

orang tuanya miskin (tak berwibawa?), banyak siswa yang melecehkan guru 

yang memiliki kelemahan fisik (tak berwibawa?). Tidak memiliki figur yang 

pasti, kehilangan identitas pribadinya. 

Wibawa dapat bermakna suatu kelebihan yang dimiliki seseorang 

sehingga ia dapat mempengaruhi orang lain. Kewibawaan ini muncul dari 

kelebihan fisik (badan besar, muka seram, suara keras, gagah, berotot), 

kelebihan harta, kelebihan usia, kelebihan keturunan (keturunan 

bangsawan/terhormat), kelebihan intelegensi (pintar cerdas), kelebihan 

pengetahuan (serba tahu). 

Sebaliknya guru tidak berwibawa jika memiliki pengetahuan 

rendah/sedikit/sempit/sok tahu, emosional (pemarah, mahal senyum), tidak 

cocok antara omongan dan perbuatan, tidak mampu menjelaskan secara 

rasional, kurang tegas/ kurang konsisten, kurang menghargai siswa dan over 

acting. 

Lemahnya wibawa guru tersebut didukung oleh sifat siswa pada saat 

ini yang menghendaki kebebasan, ingin serba cepat, serba selesai dan dinamis. 

Siswa sekarang juga lebih kritis, rasional, danpakai otak. Mereka lebih 



 7 

menghargai pengetahuan, teknologi dan intelegensi. Bisa jadi siswa lebih dulu 

tahu, melalui internet. Akibatnya siswa tersebut melakukan coba-coba dari apa 

yang pernah dilihat, dibaca dan didengar dari media komunikasi global. 

Tampak juga sifat internasionalnya dengan fasion, food, fun dan sebagainya. 

Berkembangnya teori kebebasan menyebabkan terjadinya krisis 

kewibawaan. Hilangnya kewibawaan akan menyebabkan anak-anak tidak 

menghormati dan mendengar saran-saran dari pendidiknya. Ya, seburuk 

apapun kata orang, guru memang harus berwibawa. Pendeknya anak didik 

atau siswa memang masih memerlukan panutan atau contoh.  

Dalam menghadapi generasi muda sekarang, siswa harus mengakui 

adanya kewibawaan pada guru atau pendidik (datang dari dalam), tanpa 

dipaksa untuk menerimanya. Kewibawaan bukan alat pendidikan yang negatif 

dan menekan kebebasan. Oleh karena itu guru memang harus berwibawa. 

Karena kewibawaan identik dengan menghormati, mentakjubi, menghargai, 

mengagumi dan sebagainya. 

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewibawaan 

seorang guru paling tidak akan memberi kesan atau motivasi bagi murid untuk 

lebih rajin belajar sehingga akhirnya dapat mendapatkan prestasi yang 

memuaskan, Kewibawaan guru memberi pengaruh kepada sikap anak didik, 

yakni mereka akan lebih respek dengan pelajaran yang disampaikan oleh guru 

tersebut. Kerespekan itu kemudian akan berubah menjadi semangat 

mendalami pelajaran dan menguasainya secara baik, dan penguasaan yang 

baik terhadap prestasi itu kemudian akan melahirkan prestasi. 
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Berkaitan dengan hal di atas, penulis bermaksud mengadakan 

penelitian untuk menguji keabsahan pengaruh kewibawaan guru terhadap 

prestasi siswa seperti dijelaskan di atas. Penelitian ini akan mengambil tempat 

di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Awaliyah Bulakgadungan, Mantingan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewibawaan guru MI Awaliyah Bulakgadungan Mantingan? 

2. Bagaimanakah hasil prestasi belajar aqidah akhlak siswa MI Awaliyah 

Bulakgadungan Mantingan? 

3. Adakah pengaruh kewibawaan guru terhadap hasil prestasi belajar aqidah 

akhlak siswa MI Awaliyah Bulakgadungan Mantingan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kewibawaan guru MI Awaliyah Bulakgadungan, 

Mantingan. 

2. Mengetahui hasil prestasi belajar aqidah akhlak siswa MI Awaliyah 

Bulakgadungan, Mantingan. 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh kewibawaan guru terhadap hasil prestasi 

belajar aqidah akhlak siswa MI Awaliyah Bulakgadungan, Mantingan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penegas akan ada atau 

tidaknya relasi atau pengaruh kewibawaan seorang guru terhadap prestasi 

anak didik. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi guru, diharapkan dapat lebih meningkatkan kewibawaan mereka 

di mata para murid. Karena paling tidak, jika pada akhirnya penelitian 

ini tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara kewibawaan dengan 

prestasi siswa, kewibawaan seorang guru mutlak diperlukan jika ingin 

menciptakan situasi belajar-mengajar yang kondusif. 

b) Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan 

menambah wawasan tentang urgensi kewibawaan guru dalam proses 

belajar-mengajar dan hubungannya dengan prestasi siswa. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling 

berkesinambungan. 

Bab pertama atau pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan, dan 

penelitian terdahulu. 
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Bab kedua berisi kajian pustaka yang membahas antara lain pengertian 

kewibawaan guru, prestasi belajar, hubungan teoritis antara kewibawaan guru 

dan prestasi pendidikan. 

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas 

penentuan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode 

pengumpul data, metode analisis data dan hipotesis. 

Bab keempat berisi paparan data lapangan. Bab ini terdiri dari dua sub 

bab. Sub bab pertama berisi gambaran umum MI Awaliyah Bulakgadungan, 

dan sub bab kedua berisi laporan nilai data angket kewibawaan guru dan data 

nilai prestasi belajar akidah akhlak serta analisanya. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

F. Penelitian Terdahulu 

Kajian-kajian tentang kewibawaan yang berhubungan dengan ranah 

pendidikan setidaknya telah dilakukan oleh beberapa orang. 

Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Nur Dhiyan Mayasari 

yang berjudul Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kewibawaan Guru Bahasa 

Jepang terhadap Motivasi Belajar Bahasa Jepang Siswa di SMAN 1 Tengaran 

(Skripsi, 2011) di Universitas Negeri Semarang. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

korelasional yang memaparkan hubungan antara persepsi siswa tentang 

kewibawaan guru bahasa Jepang terhadap motivasi belajar siswa. Sedangkan 

analisa yang dipakai adalah korelasi product moment. Penelitian ini 

berkesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara kewibawaan guru 
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bahasa Jepang terhadap motivasi belajar bahasa Jepang siswa di SMA N 1 

Tengaran. 

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Apriyas Triyanto dengan 

judul Pengaruh Kewibawaan Orang Tua dan Rasa Percaya Diri terhadap 

Prestasi Studi Mahasiswa Pendidikan Akuntasi Angkatan 2006 (Skripsi, 2008) 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dengan menggunakan analisa data regresi, penelitian ini 

berkesimpulan bahwa kewibawaan orang tua dan rasa percaya diri secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi studi mahasiswa. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Umu Puji Astuti 

yang berjudul Pengaruh Kewibawaan Kyai terhadap Kedisiplinan Belajar 

Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang 

(Skripsi, 2004) di IAIN Walisongo Semarang.  

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kewibawaan kiai memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan belajar siswa. 

Keterbatasan pengetahuan penulis, subyek penelitian pada kajian-

kajian terdahulu adalah antara pendidik (guru, orangtua, kyai) dengan siswa 

sekolah menengah dan di atasnya. Adapun penelitian yang dilakukan penulis 

di sini terkait dengan pengaruh kewibawaan guru terhadap hasil belajar siswa 

di Madrasah Ibtidaiyah Awaliyah Bulakgadungan Mantingan.  Subyeknya 

adalah siswa-siswa yang masih duduk di tingkat dasar. Namun demikian, 

kajian-kajian terdahulu itu akan tetap penulis pakai sebagai pijakan dan 

referensi. 


