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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang.

Mereka merupakan individu dinamis yang memiliki kepribadian tetentu pada

setiap perkembangannya. Kepribadian siswa adalah ciri atau karakteristik atau

gaya atau sifat khas dari diri siswa yang bersumber dari lingkungan.1 Artinya

dalam hal ini, kepribadian siswa merupakan ciri atau karakteristik maupun

gaya dan sikap yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang dapat

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Kepribadian siswa sangat membantu tercapainya tujuan pembelajaran

dan tujuan pendidikan. Dan dalam membentuk kepribadian siswa yang sehat

dan kuat tidak terlepas dari peran guru sebagai salah satu unsur yang sangat

penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Agus Sujianto kepribadian siswa bisa dilihat dari berbagai

aspek yaitu :

1. Kepercayaan kepada diri sendiri

2. Sikap optimis

3. Sikap berhati-hati

4. Sikap tergantung kepada orang lain

5. Ketahanan mengahdapi cobaan

6. Toleransi

1 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 11
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7. Ambisi, dan

8. Kepekaan sosial (empati)2

Kepribadian siswa ini sangat dipengaruhi oleh keteladanan guru.

Artinya keteladanan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam

membentuk kepribadian siswa, menyiapkan dan mengembangkan sumber

daya manusia (SDM) serta menyejahterakan masyarakat, dan kemajuan

bangsa dan negara pada umumnya. Dalam menyukseskan dan mengaktifkan

pendidikan karakter di sekolah, setiap guru dituntut untuk memiliki

kompetensi yang memadai. Dalam hal ini guru tidak hanya dituntut untuk

memaknai pembelajaran, tetapi yang penting adalah bagaimana dia

menjadikan pembelajaran sebagai sebagai ajang pembentukan karakter dan

perbaikan kepribadian siswa.3

Keteladanan guru adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-

hari seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji

kebaikan dan keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu.4 Artinya guru

merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang

menganggapnya sebagai guru. sebagai teladan, pribadi guru dan apa saja yang

dilakukannya akan mendapat sorotan dari peserta didik serta orang yang

berada di sekitar lingkungannya yang menganggap dan mengakuinya sebagai

guru.5

2 Agus Sujianto, Halem Lubis dan Taufik Hadi, Psikologi Kepribadian, (jakarta: PT Bumi
Aksara, 2009), h 159

3 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 169-170
4 Ibid, h. 169
5 Muhammad Rahman dan Sofan Amri, Kode Etik Profesi Guru, (Jakarta: Prestasi

Pustaka Jakarta, 2014), h.108



3

Menurut akhmal Hawi, Guru yang teladan memiliki beberapa kriteria-

kriteria keteladanan. Kriteria keteladanan tersebut antara lain;

1. Bersikap adil terhadap sesama murid

2. Berlaku sabar

3. Bersikap kasih dan penyayang

4. Berwibawa

5. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela

6. Memiliki pengetahuan dan keterampilan

7. Mendidik dan membimbing

8. Bekerja sama dengan demokratis6

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu bahwa guru seperti bersikap adil sesama

murid, berlaku sabar, bersikap kasih dan penyayang namun penulis, penulis

menemukan ada beberapa gejala yang mendukung kepribadian yang tidak

sesuai dalam proses pembelajaran, seperti:

1. Masih ada siswa yang mencontek tugas pada mata pelajaran ekonomi

2. Masih ada siswa yang menertawai temannya yang salah menjawab

pertanyaan dari guru pada mata pelajaran ekonomi

3. Masih ada siswa yang berbelit-belit dalam memberikan jawaban

pertanyaan guru pada mata pelajaran ekonomi

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik dan merasa perlu

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Keteladanan Guru

6Akhmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam,(jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013) h.95-97
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Terhadap Kepribadian Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu”.

B. Penegasan Istilah

Penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul

tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul

penelitian ini, sebagai berikut:

1. Keteladanan Guru

Menurut Mulyasa Keteladanan guru adalah pembiasaan dalam

bentuk perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik,

rajin membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain, dan datang

tepat waktu.7Sementara itu menurut Akhmal Hawi, Keteladanan guru

adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik, yang patut ditiru oleh

anak didik yang dilakukan oleh seorang guru didalam tugasnya sebagai

pendidik, baik tutur katanya ataupun perkataannya yang dapat diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari oleh murid, baik disekolah maupun

dilingkungan masyarakat.8 jadi, dapat disimpulkan bahwa keteladanan

guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang

yang menganggapnya sebagai guru. sebagai teladan, pribadi guru dan apa

saja yang dilakukannya akan mendapat sorotan dari peserta didik serta

orang yang berada di sekitar lingkungannya yang menganggap dan

mengakuinya sebagai guru.

7 Mulyasa, Op.Cit, h. 169
8 Akhmal Hawi,Op.Cit, h.93
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2. Kepribadian Siswa

Menurut Sjarkawi kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau

gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari lingkungan,

misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak

lahir.9 Menurut jalaludin kepribadian siswa adalah suatu kesatuan banyak

yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu dan mengandung sifat-sifat

individu, yang bebas menentukan dirinya sendiri.10 Jadi, dapat

disimpulkan bahwa kepribadian siswa merupakan ciri atau karakteristik

maupun gaya dan sikap yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang

dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa pokok persoalan kajian

penelitian ini adalah pengaruh keteladanan guru terhadap kepribadian

siswa. Berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka persoalan-persoalan

yang mengitari kajian ini diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kepribadian siswa dalam belajar ekonomi belum maksimal

b. Pengaruh keteladanan guru terhadap kepribadian siswa pada mata pada

ekonomi belum maksimal

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan ini pada Pengaruh Keteladanan

Guru terhadap Kepribadian Siswa kelas X, XI, XII IPS pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu.

9 Sjarkawi,Op.Cit, h.11
10 Jalaluddin, Psikologi Agama,(jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 203
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan yaitu ‘’Seberapa besar Pengaruh Keteladanan Guru

Terhadap Kepribadian Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu?’’

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh keteladanan guru terhadap kepribadian siswa pada mata

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

dalam rangka upaya membantu meningkatkan kepribadian siswa

kearah yang positif.

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan

mempermudah guru untuk mampu meningkatkan keteladannya dan

memberikan contoh yang baik untuk siswanya, sehingga kepribadian

siswa menuju ke arah yang positif.

c. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kepribadian kearah yang

lebih baik lagi
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d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

inspirasi maupun bahan acuan peneliti lain untuk menyelesaikan

program Strata Satu (S1)


