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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kepribadian Siswa

a. Pengertian Kepribadian Siswa

Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa inggris

personality. Kata perosnality sendiri berasal dari bahasa latin persona

yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu

permainan atau pertunjukan. Berdasarkan pengertian diatas,

kepribadian dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang

kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisnya.1

Kepribadian siswa adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau

sifat khas dari diri seorang siswa yang bersumber dari bentukan-

bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya, keluarga pada masa

kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.2 Sebagaimana yang

dinyatakan oleh Zuhairini, bahwa kepribadian siswa itu adalah hasil

dari suatu proses kehidupan yang dijalani seseorang. Oleh karena

proses yang dialami oleh tiap orang itu berbeda-beda, maka

kepribadian tiap-tiap individu pun berbeda-beda.3

Kepribadian siswa adalah suatu kesatuan banyak yang

diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu dan mengandung sifat-sifat

1 Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, Bandung; PT Remaja
Rosdakarya, 20011, h. 3

2 Sjarkawi, Op.Cit. h. 11
3 Zuhairini, filsafat pendidikan islam, (Jakarta:,PT BumiAksara, 2012), h. 187
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individu, yang bebas menentukan dirinya sendiri.4Kepribadian siswa

meliputi tingkah laku, cara berfikir, perasaan, gerak, hati, usaha, aksi,

tanggapan terhadap kesempatan, tekanan dan cara sehari-hari

berinteraksi dengan orang lain.5Dari beberapa pendapat diatas maka

dapat diambil kesimpulan 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.

b. Aspek-aspek Kepribadian Siswa

Kepribadian siswa bisa dilihat dari berbagai aspek, ada sepuluh

aspek kepribadian siswa diantaranya ;

1) Sikap atau sifat individu

2) Pengetahuan

3) wawasan luas

4) memiliki keinginan untuk belajar atau membaca

5) tidak puas mengerti persoalan secara dangkal

6) mencari informasi dari perpustakaan

7) Keterampilan, seperti menggunakan kata-kata yang tepat

8) Kecerdasan, seperti menggunakan sistem sendiri waktu belajar

9) Kesehatan, seperti makan, tidur yang cukup, pikiran tenang

10) Penampilan, busana baik, bersih

11) Sikap terhadap orang lain, mengakui bahwa martabat manusia sama,

tenggang rasa, menghargai orang lain dan toleransi.

4 Jalaluddin,Op.Cit. h. 203
5 Sjarkawi, Op.Cit. h. 13
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12) Pengendalian diri atau emosi seperti tidak cepat terpengaruh

13) Nilai atau keyakinan seperti menentukan arah hidup dan cita-cita,

memiliki keberanian secara fisik atau psikis tidak takut menyongsong

hari depan.

14) Peranan atau kedudukan, seperti makin banyak peran, makin tinggi

kedudukan semakin diperhatikan, berusaha secara sehat memperoleh

peranan dan kedudukan.6

Menurut pendapat Sukamto M.M kepribadian siswa terdiri dari

empat sistem atau aspek, yaitu :

1) Qalb(angan-angan kehatian)

2) Fuad(perasaan/hati nurani/ulu hati)

3) Ego (aku sebagai pelaksana dari kepribadian)

4) Tingkah laku (wujud gerakan)

Meskipun keempat aspek itu masing-masing mempunyai fungsi,

sifat, komponen, prinsip kerja, dan dinamika sendiri-sendiri, namun

keempatnya berhubungan erat dan tidak bisa dipisah-pissahkan.7

M.Ngalim Purwanto menguraikan beberapa aspek kepribadian

siswa yang penting dan berhubungan dengan pendidikan dalam rangka

pembentukan kepribadian siswa, yaitu sebagai berikut ;

1) Sifat-sifat kepribadian (personality traits) yaitu sifat-sifat yang ada

pada individu, seperti penakut, pemarah, suka bergaul, peramah, serta

menyendiri.

6 Risma Wati, Kepribadian dan Etika Profesi,(Bandung: Graha Ilmu, 2008), h.5
7 Jalaluddin, Op.Cit. h.214



11

2) Intelegensi kecerdasan termasuk didalamnya kewaspadaan,

kemampuan belajar, kecakapan berfikir

3) Pernyataan diri dan cara menrima pesan-pesan(appearence and

inpressien)

4) Kesehatan jasmani

5) Bentuk tubuh

6) Sikapnya terhadap orang lain

7) Pengetahuan, kualitas dan kuantitas pengetahuanyang dimiliki

seseorang

8) Keterampilan (skill)

9) Nilai-nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh adat istiadat,

etika, kepercayaan yang dianutnya.

10) Penguasaan dan kuat lemahnya perasaan

11) Peranan (roles)adalah kedudukan atau posisi seseorang didalam

masyarakat dimana ia hidup

12) The self, yaitu anggapan dan perasaan tertentu tentang siap, apa, dan

dimana sebenarnya ia berada.8

Menurut Ahmad D. Marimba, pada garis besarnya aspek-aspek

kepribadian siswa itu dapat digolongkan dalam tiga hal, yaitu ;

1) Aspek-aspek Kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang mudah

tampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara-cara berbuat, berbicara

dan sebagainya

8 M.ngalim Purwanto, psikologi pendidikan,(Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1990), h.
156-159
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2) Aspek-aspek Kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat

dan diketahui dari luar, misalnya cara berfikir, sikap, dan minat

3) Aspek-aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek-aspek kejiwaan

yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan.9

Yoesoef Noesyirawan, sebagaimana dikutip Ahmad Fauzi

mengelompokkan aspek-aspek kepribadian siswa dalam empat bagian,

yaitu ;

1) Vitalitas sebagai konstanta dari semangat hidup pribadi

2) Tempramen sebagi konstanta dari warna dan corak pengalaman pribadi

serta cara bereaksi dan bergerak

3) Watak sebagai konstanta dari hasrat, perasaan, dan kehenda pribadi

mengenai nilai-nilai

4) Kecerdasan, bakat, daya nalar, sebagai konstanta kemampuan pribadi10

Berdasarkan beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan

bahwa aspek-aspek kepribadian siswa dapat dilihat dari sikap atau perilaku

siswa tersebut didalam kelas, seperti cara berbicara, cara berpakaian dan

sebagainya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Membentuk Kepribadian Siswa

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian siswa dapat

dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

9 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung; PT. Al-Ma’rif,
1989, cet.ke 8), h. 67

10 Ahmad Fauzi, Psikologi Umum,(Bandung; Pustaka Setia, 1997), h. 67
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1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang

itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor gentis atau

faktor bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa

bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu

sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya atau bisa jadi

gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang

tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang

berasal dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan terkecilnya,

yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari

berbagai media audiovisual seperti TV dan VCD, atau media cetak

seperti koran, majalah, dan lain sebagainya.11

Sedangkan menurut Husain Mazhahiri faktor-faktor yang

membentuk kepribadian siswa ada empat, yaitu:

1) Peranan cinta kasih dalam pembinaan kepribadian.

2) Tidak menghina dan mengurangi hak anak.

3) Perhatian pada perkembangan kepribadian.

4) Menghindari penggunaan kata kotor.12

11 Sjarkawi,Op.Cit, h. 19
12 Singgih D. Gunarsa,Psikologi Praktik Anak, Remaja dan Keluarga. (Jakarta: Gunung

Mulia, 2000), h.112
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Menurut Ngalim Purwanto ada beberapa alasan pentingnya orang

tua, terutama ibu dan ayah bagi pembentukan kepribadian anak dan

kepribadian siswa, yakni :

1) Pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama tama

2) Pengaruh yang diterima anak itu batas dan jumlahnya

3) Intensitas pengaruh itu tinggi karena berlangsung terus menerus siang

dan malam13

Murphy menjelaskan terdapat berbagai macam faktor yang

berpengaruh tiap kanalisasi, yaitu kekuatan kebutuhan yang berwujud

tingginya konsentrasi dalam jaringan. Faktor-faktor yang lain berupa

intensitas kepuasan, yaitu besarnya perubahan tegangan yang ada dalam

individu, taraf atau fase perkembangan tertentu dan frekuensi dari

kepuasan itu sendiri. Lebih lanjut, Murphy mengemukakan bahwa

perkembangan kepribadian siswa juga dipengaruhi oleh faktor yang

dinakaman sosiokultural.14

Kepribadian berkembang dan mengalami perubahan-perubahan,

tetapi didalam perkembangannya makin terbentuk pola-pola yang tetap,

sehingga merupakan ciri-ciri yang khas dan unik bagi setiap individu.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian siswa adalah :

1) Faktor biologis, yaitu berhubungan dengan keadaan jasmani yang

meliputi keadaan pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar-

kelenjar urat syaraf.

13 Ngalim Purwanto, Op.Cit, h. 162
14 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, (Yogyakrta;

Ar-Ruzz Media.2016). h.284
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2) Faktor sosial, yaitu masyarakat yakni manusia-manusia lain disekitar

individu, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya.

3) Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan itu tumbuh dan berkembang

didalam masyarakat dan tentunya kebudayaan dari tiap-tiap tempat

yang berbeda akan berbeda pula kebudayaannya. Perkembangan dan

pembentukn kepribadian dari masing-masing orang tidak dapat

dipisahkan dari kebudayaan masyarakat dimana anak itu dibesarkan.15

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

kepribadian siswa dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya ialah

peranan orang tua dalam rangka membimbing, mengarahkan, dan

memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi

oleh anak ataupun siswa.

d. Upaya-upaya Pembentukan Kepribadian Siswa

Secara umum, kepribadian itu pada dasarnya dibentuk oleh

pendidikan, karena pendidikan menanamkan tingkah laku yang kontinyu

dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, ketika ia dijadikan

norma, kebiasaan itu berubah menjadi adat, membentuk sifat, sifat-sifat

seseorang merupakan tabi’at atau watak, tabi’at rohaniah dan sifat lahir

membentuk kepribadian. Hal ini, sesuai dengan definisi pendidikan, yaitu

usaha sadar, teratur, dan sistematik yang dilakukan oleh orang-orang yang

diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat

dan tabi’at sesuai dengan cita-cita pendidikan. Amir Daien Indrakusuma

15 Singgih D. Gunarsa, Op.Cit. h.108
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menegaskkan bahwa kepribadian itu dapat dibentuk oleh pendidikan, dan

pendidikan itu sendiri bersumber pada tiga pusat pendidikan yaitu,

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.16

Kepribadian siswa tidak dapat dibentuk hanya dalam waktu

sekejap, tetapi memerlukan proses dalam waktu dan berangsur-angsur.

Abd. Haris dan Kivah Aha Putra menyatakan bahwa pembentukan

kerohanian yang luhur, akan dihasilkan kesadaran dan pengertian yang

mendalam. Dengan pembentukan ini segala yang ada dipikiran seseorang

yang dipilih dan diputuskannya, serta yang dilakukannya, adalah

berdasarkan keinsyafan sendiri dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung

jawab.17

Erich Fromm mengemukakan, bahwa pembentukan kepribadian

siswa tergantung dari dua faktor lingkungan, yakni asimilasi dan sosialiasi.

Asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan bendawi,

sedangkan sosialisasi menyangkut hubungan dengan lingkungan

manusiawi. Kedua faktor ini ikut berpengaruh dalam pembentukan watak

atau karakter sebagai bagian dari unsur kerpibadian siswa, watak atau

karakter adalah unsur kepribadian siswa yang terbentuk oleh pengaruh luar

(lingkungan).18

16Amir Daien Indrakusuma. Pengantar Ilmu Pendidikan,(Surabaya: Usaha Nasional,
2001), h 108

17 Abd. Haris dan Kivah Aha Putra, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta; Amzah 2012.) h.
98-99

18 Jalaludin, Op.Cit, h.219
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Menurut Ahmad D. Marimba pembentukan kepribadian siswa

merupakan suatu proses yang terdiri dari atas tiga taraf, yaitu :

1) Pembiasaan, ialah latihan-latihan tentang sesuatu supaya menjadi biasa

2) Pembentukan minat dan sikap, dalam taraf kedua ini, pembentukan

lebih dititik beratkan pada perkembangan akal (pikiran, minat, dan

sikap atau pendirian)

3) Pembentukan kerohanian yang luhur, pada taraf ini pembentukan

dititik beratkan pada aspek kerohanian untuk mencapai kedewasaan

rohaniah, yaitu dapat memilih, memutuskan, dan berbuat atas dasar

kesadaran sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab, kecenderungan

kearah berdiri sendiri yang diusakan pada taraf yang lalu, misalnya

peralihan dari disiplin luar kearah disiplin sendiri, dari menerima

teladan kearah mencari teladan, pada taraf ini diintensifkan.19

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

terbentuknya kepribadian pada diri seseorang siswa, itu berlangsung

melalui perkembangan yang terus menerus. Seluruh perkembangan itu,

tampak bahwa tiap perkembangan maju muncul dalam cara-cara yang

kompleks dan tiap perkembangan didahului oleh perkembangan

sebelumnya. Ini berarti, bahwa perkembangan itu tidak hanya kontiyu,

tapi juga perkembangan fase yang satu diikuti dan menghasilkan

perkembangan pada fase berikutnya.

19 Ahmad D. Marimba, Op.Cit, h. 88
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2. Keteladanan Guru

a. Pengertian Keteladanan Guru

Keteladanan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari

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

kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.20Dalam

kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa ‘’Keteladanan’’ adalah

kata dasar dari keteladanan ialah ‘’teladan’’ yang artinya perbuatan atau

barang dan sebagainya yang patut ditiru atau dicontoh.21Menurut 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.22

Keteladanan sangat diperlukan karena guru tidak menghadapi

benda mati, tetapi menghadapi pribadi yang sedang tumbuh dan

berkembang, pribadi yang memiliki sifat, sikap, dan karakter yang

beragam. Disamping memiliki sifat-sifat tersebut, guru juga harus

mengetahui perkembangan kemampuan dan kerpibadian anak didiknya.

Guru harus dekat dengan anak didiknya agar dapat menarik simpati

mereka dan dipercaya oleh mereka sehingga dapat memberikan dorongan

atau motivasi kepada mereka dengan sebaik-baiknya.23

20 Zulfan Saam, Psikologi Pendidikan,(Pekanbaru; UR Press, 2011), h.65
21 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta Pusat Bahasa Departemen

Pendidikan Nasional, 2008)
22 Mulyasa, Op.Cit, h. 169
23 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional, (Jakarta: Prestasi Pustaka Jakarta, 2014),

h.71
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Keteladanan Guru dapat diartikan sebagai upaya pemberian contoh

perilaku yang baik oleh guru kepada peserta didik dengan harapan peserta

didiknya melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks ilmu pendidik,

keteladana menjadi alat lunak pendidikan.24

Keteladanan guru adalah seorang pendidik yang profesional

dengan tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta didik, pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan

pendidikan menengah dalam informasi tentang wawasan, kedisiplinan

guru diartikan sebagai sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi

semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan

tugas dan tanggung jawab.25

Akhmal Hawi menyatakan bahwa keteladanan guru adalah suatu

perbuatan atau tingkah laku yang baik, yang patut ditiru oleh peserta didik,

yang dilakukan oleh seorang guru didalam tugasnya sebagai pendidik, baik

tutur kata ataupun perbuatannya yang dapat diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari, baik disekolah maupun lingkungan masyarakat.26

Berdasarkan berbagai macam pendapat tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah

laku yang baik, yang patut ditiru oleh anak didik. Yang dilakukan oleh

seorang guru didalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun

24 Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Keguruan,(Yogyakarta, Gava Media, 2015)
25 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya,(jakarta, Rineka Cipta,

2003), h.30
26 Akhmal Hawi, Op,Cit, h.93
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perbuatannya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh

murid, baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

b. Indikator-indikator / Kriteria-kriteria Keteladanan Guru

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Zainuddin dkk., bahwa

kriteria-kriteria keteladanan guru antara lain :

1) Sabar

2) Bersifat kasih dan tidak pilih kasih

3) Sikap dan pembicaraannya tidak main-main

4) Menyantuni serta tidak membentak orang yang bodoh

5) Membimbing dan mendidik murid-murid yang bodoh dengan sebaik-

baiknya

6) Bersikap tawadu’ dan tidak takabur

7) Menampilkan hujjah yang benar27

Al-Maghribi bin As-said Al-maghribi dalam buku, begini

seharusnya mendidik anak, mengemukakan kriteria-kriteria seorang

pendidik teladan menurut Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW adalah

sebagai berikut ;

1) Pemaaf dan tenang

2) Lemah lembut dan menjauhi sifat kasar dalam bermuamalah

3) Berhati penyayang

4) Ketaqwaan

5) Selalu berdo’a untuk anak

27 Ibid, h. 94
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6) Lemah lembut dalam bermuamalah dengan anak

7) Menjauhi sikap marah

8) Bersikap adil dan pilih kasih 28

Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Zainuddin,

kriteria-kriteria keteladanan guru adalah:‘’suka bekerjasama dengan

demokratis, penyayang, menghargai kepribadian anak didik, sabar,

memiliki pengetahuan dan keterampilan, adil, ada perhatian terhadap

persoalan anak didik, lincah, mampu memuji perbuatan baik serta mampu

memimpin secara baik’’29

Beberapa para ahli juga menjelaskan bahwa aspek yang mencakup

keteladanan meliputi : berakal cerdas, beragama, mengetahui cara

mendidik anak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh

dalam berolok-olok dan bermain main dihadapan muridnya, tidak bermuka

masam, sopan santun, dan bersih, dan suci murni.30

Menjadi teladan maka ada beberapa karakteristik yang perlu

diperhatikan sebagaimana diungkap oleh mahmud Samir Al-Munir dalam

bukunya al-mu’allimur Rabbany-Guru Teladan.

Pertama, karakteristik akidah , akhlak dan perilaku, yaitu: guru

harus mempunyai akidah yang bersih dari hal-hal yang bertentangan

dengannya. Guru harus berakhlak mulia, berkelakuan baik, dan menjauhi

hal-hal yang bertentangan dengan hal itu, baik didalam maupun diluar

28 Al-Maghribi bin As-said al-maghribi, ‘’Kaifa Turabbi Waladan’’ diterjemahkan oleh
Zaenal Abidin dengan judul ; Begini seharusnya mendidik anak’’(jakarta; Darul Haq. 2004) h.154

29 Ibid, h. 95
30 M.Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan umum,(jakarta: Bumi Aksara, 1995),

h.89
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kelas. Mampu mengatur waktu dengan baik, sehingga tidak ada waktu

yang terlewatkan tanpa mendatangkan manfaat duniawi dan ukhrawi.

Senantiasa melandaskan niat ibadah kepada Allah ketika mengajarkan

ilmu. Tidak semata-mata mengandalkan kemampuan dan usaha belaka

dalam mengajar, tetapi juga berdo’a meminta taufiq serta pertolongan dari

Allah Swt. Guru harus menjadi teladan siswa-siswa dalam segala

perkataan, perbuatan dan prilaku. Guru harus selalu jujur, adil, berkarta

yang baik, dan memberi nasihat serta pengarahan kepada anak didik.

Kedua, karakteristik profesional, profesi guru adalah profesi yang

sangat mulia. Seorang guru harus memiliki bekal dan persiapan agar dapat

menjalankan profesi dan risalahnya. Yakni, menguasai materi pelajaran

dengan matang melebihi siswa-siswanya dan mampu memberikan

pemahaman kepada mereka secara baik. 31

Beberapa para ahli juga menjelaskan bahwa karakteristik yang

mencakup keteladanan meliputi : berakal cerdas, beragama, mengetahui

cara mendidik anak, cakaap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang,

jauh dalam berolok-olok dan bermain-main dihadapan muridnya, tidak

bermuka masam, sopan santun, dan bersih dan suci murni.32

Menurut Fu’ad dan Abdul Aziz Asy-Syalhub dalam edisi

indonesia, begini seharusnya menjadi guru panduan lengkap metodologi

pengajaran cara rasulullah Shallalluhu’alaihi wa sallam, karakter-

karakter yang mesti dimiliki seorang pengajar, yaitu mengikhlaskan ilmu

31Ibid, h. 180
32 M.Arifin,Op. Cit, h. 89
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untuk allah, jujur, serasi antara ucapan dan perbuatan, bersikap adil dan

tidak berat sebelah, berakhlak mulia dan terpuji, tawadhu’, pemberani,

bercanda bersama anak didinya, sabar dan menahan emosi, menghindari

perbuatan keji yang tidak pantas dan berkonsultasi dengan orang lain.33

Ibnu Sina Menyatakan , keteladanan guru yang baik itu terhormat

dan menonjol budi pekertinya, cerdas, teliti, telaten dalam membimbing

anak-anak, tidak keras hati dan senantiasa menghias diri, berakhlak

rendah, mengetahui etika dalam majelis, sopan santun dalam beerdebat,

berdiskusi dan bergaul.34

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

karakteristik guru teladan yaitu guru harus memiliki kesiapan alami

(fitrah) untuk menjalani proses mengajar, seperti pemikiran yang lurus,

bashirah yang jernih, tidak melamun, berpandangan jauh kedepan, cepat

tanggap, dan dapat mengambil tindakan yang tepat pada saat-saat kritis.

Guru harus menguasai cara-cara mengajar dan menjelaskaan. Dia harus

menelaah buku-buku yang berkaitan dengan bidang studi yang

diajarkannya. Sebelum memasuki pelajaran, guru harus siap secara mental,

fisik, waktu dan ilmu (materi).

33 Fu’ad dan Abdul Aziz Asy-Syalhub dalam edisi indonesia, begini seharusnya menjadi
guru panduan lengkap metodologi pengajaran cara rasulullah Shallalluhu’alaihi wa sallam,
(Jakararta; Darul Haq, 2010), h.49

34 Abudidin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam , (Jakarta; Raja Grafindo,
2000), h.77
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keteladanan Guru

Guru dalam dunia pendidikan sebagai teladan, tentu saja pribadi

dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta

orang disekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya

sebagai guru. ada beberapa hal yaang harus diperhatikan oleh guru, yakni :

1) Sikap dasar

2) Bicara dan gaya bicara

3) Kebiasaan bekerja

4) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan

5) Pakaian

6) Hubungan kemanusiaaan

7) Proses berfikir

8) Perilaku neurotis

9) Selera

10) Keputusan

11) Kesehatan, dan

12) Gaya hidup secara umum35

Al–Abrasyi menyebutkan bahwa guru teladan dalam islam

sebaiknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1) Zuhud : tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena

mencari keridhaan Allah

2) Bersih tubuhnya : penampilan lahiriyahnya menyenangkan

35 Muhammad Rahman dan Sofan Amri, Op.Cit, h.122
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3) Bersih jiwanya: tidak mempunyai dosa besar

4) Tidak ria: ria akan menghilangkan keikhlasan

5) Tidak memendam rasa dengki dan iri hati

6) Tidak menyenangi permusuhan

7) Ikhlas dalam melaksanakan tugas

8) Sesuai perbuatan dengan perkataan

9) Tidak malu mengakui ketidaktahuan

10) Bijaksana

11) Tegas dalam perkataan

12) Rendah hati dan Lemah lembut

13) Pemaaf

14) Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil

15) Berkepribadian

16) Tidak merasa rendah hati

17) Bersifat kebapakan

18) Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan,

perasaan dan pemikiran.36

Menurut Muhammad Rahman dan Sofan Amri ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan oleh guru sebagai guru teladan, yakni sikap dasar,

bicara dan gaya bicara, kebiasaan bekerja, sikap melalui pengalaman dan

36 Nasrul, Profesi dan Etika Keguruan,(Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2014), h.29
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kesalahan, pakaian, hubungan kemanusiaan, proses berfikir, perilaku

neurotis, selera, keputusan, kesehatan, gaya hidup secara umum.37

Berdasarkan berbagai macam pendapat tersebut bahwasanya

sebagai pendidik, seharusnya guru tidak mengabaikan begitu saja aspek

kepribadian dan sikap mental peserta didik, tetapi membina dan

mengembaangkannya melalui pesan-pesan didik, keteladanan, pembiasaan

tingkah laku yang terpuji dan sebagainya.

3. Pengaruh keteladanan guru terhadap kepribadian siswa

Pupuh Faturrahman dkk., mengatakan, pendidik itu besar dimata

anak didiknya, apa yang dilihat dilihat dari gurunya akan ditirunya, karena

murid akan meniru dan meneladani apa yang dilihat dari gurunya. Dengan

memperhatikan kutipan dapat dipahami bahwa keteladanan mempunyai

arti penting dalam mendidik kepribadian anak, keteladanan menjadi titik

sentral dalam mendidik dan membina kepribadian anak didik, kalau guru

berkepribadian baik, karena murid meniru gurunya. Sebaliknya, kalau

guru berkepribadian buruk ada kemungkinan anak didiknya juga

berkepribadian buruk.38

Sebagai teladan tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan oleh

guru akan mendapat sorotan para siswa serta orang disekitar

lingkungannya yang menganggap atrau mengakuinya sebagai guru.39

37 Muhammad Rahman dan Sofan Amri, Op.Cit, h. 108
38 Pupuh Fathurahman dkk., Pengembangan Pendidikan Karakter,(Bandung: PT Refika

Aditama, 2013) , h.56
39 E.Mulyasa, Op.Cit, h.170
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Sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan,

guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik.

Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa ‘’guru bisa digugu dan

ditiru’’. Digugu maksudnya bahawa pesan-pesan yang disampaikan guru

bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan polsa hidupnya bisa ditiru atau

diteladani.40

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

keteladanan seorang guru dapat mendidik dan membina kepribadian

siswa. Karena seorang guru menjadi panutan dan menjadi seorang yang di

gugu dan ditiru. Jika guru berkepribadian buruk ada kemungkinan anak

didiknya juga berkepribadian buruk dan sebaliknya.

4. Mata Pelajaran Ekonomi

a. Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang paling banyak

dipelajari. Tidak seperti ilmu-ilmu lainnya yang berjarak dengan

kehidupan manusia sehari-hari, ilmu ekonomi dipraktikan oleh setiap

orang. Dengan demikian ilmu ekonomi merupakan ilmu yang

membahas kehidupan manusia sehari-hari.

1) Pengertian Ilmu Ekonomi

Ilmu Ekonomi mempelajari perilaku manusia dan

masyarakat. sumber daya (faktor Produksi) yang digunakan

bersifat langka, tetapi memiliki beberapa alternatif penggunaan.

40 Muhammad Rahman, Op.Cit. h. 123
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Sumber daya digunakan untuk memproduksi berbagai komoditas

dan terdapat tiga kegiatan pokok ekonomi yaitu produksi,

distribusi, dan konsumsi.

2) Metodologi Ekonomi

a) Teori Ekonomi

Teori adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan

tentang sebab-akibat dan aksi-reaksi. Dengan demikian teori

ekonomi adalah pernyataan atau sekumpulan pernyataan

tentang ekonomi. Misalnya, gejala kenaikan harga barang.

Kenaikan harga barang secara teori dapat dijelaskan sebagai

akibat menurunnya pasokan barang tersebut, sedangkan

permintaan cenderung tetap atau malah naik.

b) Model Ekonomi

Model ekonomi disusun dari teori ekonomi. Model ekonomi

adalah pernyataan formal teori ekonomi. Model ekonomi dapat

berbentuk verbal, diagram, dan matematis. Salah satu bentuk

model ekonomi yang telah dipelajari sebelumnya adalah model

arus lingkar kegiatan ekonomi, baik dua sektor maupun empat

sektor. Contoh model ekonomi lainnya adalah kurva

kemungkinan produksi.

3) Teori Ekonomi Mikro dan Makro

a) Teori Ekonomi Mikro
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Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bidang yang sangat

luas yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro

dapat diartikan sebagi ilmu ekonomi kecil. Ekonomi mikro

merupakan bagian kecil dari perekonomian secara keseluruhan.

Umumnya ekonomi mikro menganalisis proses alokasi sumber

daya ditingkat individu, perusahaan, dan industri. Menurut

Prahama Raharja fokus pembahasan ekonomi mikro terpusat

pada tiga aspek yaitu interaksi dipasar barang, perilaku

konsumen produsen, dan interaksi dipasar faktor produksi.

b) Teori ekonomi Makro

Teori ekonomi makro menganalisis kegiatan

perekonomian secara keseluruhan. Teori ekonomi makro

bersifat global dan tidak membahas kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian seperti

perusahaan dan individu. Beberapa aspek penting yang dibahas

dalam teori ekonomi makro adalah inflasi, pertumbuhan

ekonomi, pengangguran, interaksi dengan perekonomian global

dan siklus perekonomian 41

b. Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

1) Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan Fiskaladalah penerimaan dan

pengeluaran pemerintah yang berhubungan  erat dengan pajak.

Apabila kita mengubah besar kecilnya pajak yang berlaku akan

41 Mardiyatmo, Ekonomi,(Perpustakaan Nasional, 2010), h.82
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berpengaruh pada ekonomi. Terkait dengan pengangguran

kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi tiga.

a) Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk

membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna

memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik

digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

b) Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal

Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk

membuat pemasukannya lebih besar dari pada pengeluarannya.

Politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian

pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)

untuk menurunkan tekanan permintaan.

c) Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah

menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan.

Tujuan politik anggaran berimbang yaitu terjadinya kepastian

anggaran serta meningkatkan disiplin.

2) Kesimpulan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang

sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan

inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan
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moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam

suatu perekonomian, yaitu harga dimna uang yang bisa dipinjam

dan pasokan total uang.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan

pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke

kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-

ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter

seperti halnya kebijakan ekonomi pada umumnya adalah

keseimbangan intern (Internal Balance) dan keseimbangan ekstern

(External Balance).

Tujuan kebijakan fiskal antara lain, meningkatkan investasi,

meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi

internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta

mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mewujudkan tujuan

kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan

fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi.

Macam-macam Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.

Kebijakan Moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu kebijakan

moneter Ekpansif/Monetary Contractive Policy. Sedangkan

Kebijakan Fiskal dapat digolongkan menjadi empat yaitu

pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional (Functional

Finance), pendekatan pengelolaan anggaran (The managed Budget

Approach), stabilisasi anggaran yang otomatis (The Stabilizing
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Budget), dan pendekatan anggaran belanja berimbang (Balance

Budget Approach).

Hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan

mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar

uang, dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya

tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan

fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan

penawaran agregat yang pada gilirannya permintaan dan

penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang

dan jasa.42

c. Manajemen

1) Konsep dasar manajemen

a) Pengertian manajemen dan manajer

Manajemen dapat dipandang sebagai seni maupun ilmu

dalam mengatur segala sumber daya manusia, alam, modal,

mapun keahlian untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif

dan efisien. Manajer adalah seseorang yang karena

pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya dipercaya oleh

suatu organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola,

mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi

dalam mencapai tujuan. Berdasarkan ruang lingkupnya manajer

dibagi menjadi dua yaitu manajer umum dan manajer

fungsional.

42 Herlan Firmansyah dan Diana Nurdiansyah, Ekonomi SMA Kelas XI, Grafindo, 2016
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b) Tingkatan Manajemen

Pakar manajemen yang mengungkapkan tentang

tingkatan manajemen adalah S. P. Siagian. Menurutnya, dalam

setiap organisasi terdapat tiga tingkatan manajemen yaitu top

manajemen atau tingkat atas , middle management atau

manajemen tingkat menengah dan lower management atau

manajemen tingkat bawah.

2) Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan kegiatan-kegiatan pokok

yang selalu ada dan melelkat dalam proses manajemen dan

dijadikan sebagai acuan oleh manajer dalam menjalankan suatu

kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen yang dikenal

yaitu, Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian),

Actuating (penggerakan), Controlling (pengawasan).43

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan guna

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulis ilmiah dan menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan

oleh orang lain. Penelitian tentang keteladanan guru , sebelumnya telah diteliti

oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya :

1. “Keteladanan Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir

Kabupaten Kampar”. Oleh Sasnirawati

Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah bagaimana

keteladanan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir

43 Herlan Firmansyah, dkk,, Economics 3,Bandung; Grafindo Media Pratama, 2012, h. 81
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Kabupaten Kampar. Adapun hasil kesimpulan penelitian tersebut bahwa

keteladanan guru di SMA Negeri 02 Tapung Hilir di kategorikan tinggi.

Untuk mendapatkan nilai kualitas jawaban responden (guru) adalah total

seluruh bobot alternatif (826) dibandingkan dengan jumlah yang

diharapkan (960). Berdasarkan persentase yakni sebesar 86,04%. Adapun

Persamaan penelitianan yang penulis lakukan adalah terdapat pada

variabel Keteladanan guru. Perbedaan penelitian penulis sebelumya

meneliti tentang Keteladanan Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 02

Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan pada penelitian ini meneliti tentang

Pengaruh Keteladanan Guru terhadap Kepribadian Siswa Pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu dan

perbedaan kedua yaitu pada penelitian ini penulis menggunakan metode

penelitian kuantitatif sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan

metode penelitian kualitatif.44

2. “Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu”. Oleh Asmara

Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut bahwa, terdapat

pengaruh yang signifikan Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam

terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dengan pengaruh sebesar 34,6%

sedangkan sisanya sebesar 65,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Perbedaan

44 Sasnirawati,Keteladanan Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir
Kabupaten Kampar, (FTK, UIN SUSKA RIAU, 2012)
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penelitian penulis dengan penulis sebelumnya meneliti tentang Pengaruh

Keteladanan Guru terhadap Kepribadian Siswa Pada Mata Pelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. Persamaan

penelitian yang penulis lakukan adalah yang terdapat dalam variabel X

yaitu keteladanan guru.45

3. Pengaruh Penghargaan dan Hukuman terhadap Kepribadian Siswa

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Oleh Dewi Andesta Susila

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa penghargaan yang

diberikan kepada siswa oleh pihak Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru memiliki dampak yang positif terhadap kepribadian siswa

tersebut. Jadi semakin sering pihak sekolah memberikan penghargaan

semakin baik kepribadian siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru. Hukuman yang diberikan kepada siswa yang diberikan oleh

pihak Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru memiliki dampak yang

negatif terhadap keribadian siswa tersebut. Persamaan penelitian yang

penulis lakukan adalah yang terdapat dalam variabel Y yaitu kepribadian

siswa Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah Pengaruh Keteladan

Guru terhadap Kepribadian Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu.46

45 Asmara,Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Siswa
di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, (FTK, UIN SUSKA
RIAU, 2016)

46 Dewi Andesta Susila,Pengaruh penghargaan dan hukuman terhadap kepribadian
siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru , (FTK, UIN SUSKA RIAU, 2014)
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C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (X) keteladanan guru (Y)

kepribadian siswa. Pengukuran terhadap kedua variabel tersebut disusun

berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya. untuk mengetahui

masing-masing variabel tersebut digunakan indikator. Indikator adalah

karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan atau respon yang harus

dilakukan atau ditampilkan oleh peseta didik, untuk menunjukkan bahwa

peserta didik telah memiliki kompetensi dasar tertentu.

1. Variabel Terikat (Y), yaitu kepribadian siswa, indikatornya sebagai

berikut:

a. Sikap atau sifat individu

1) Siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan tepat

waktu pada mata pelajaran ekonomi

2) Siswa masuk ke dalam kelas tepat waktu saat proses pembelajaran

ekonomi

b. Pengetahuan

1) Siswa tidak mencontek saat mengerjakan ulangan pada mata

pelajaran ekonomi.

2) Siswa membantu menjelaskan kepada temannya mengenai materi

yang tidak dipahami pada mata pelajaran ekonomi.

c. Wawasan luas

1) Siswa aktif dalam memberikan pendapat pada mata pelajaran

ekonomi
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2) Siswa membaca buku selain buku pelajaran yang digunakan

sekolah pada mata pelajaran ekonomi

d. Memiliki keinginan untuk belajar atau membaca

1) Siswa mendengarkan guru dengan tenang ketika guru menjelaskan

materi pelajaran ekonomi

2) Siswa memiliki buku besar panduan ekonomi untuk belajar pada

mata pelajaran ekonomi

e. Tidak puas mengerti persoalan secara dangkal

1) Siswa bertanya kembali sesuatu yang tidak dipahami setelah guru

menjelaskan materi yang disampaikan pada mata pelajaran

ekonomi

2) Siswa berusaha sendiri ketika mengerjakan soal-soal yang sulit

diberikan guru pada mata pelajaran ekonomi

f. Mencari informasi dari perpustakaan

1) Siswa membaca buku diperpustakaan untuk mencari informasi

materi pembelajaran yang akan dibahas oleh guru sebelum belajar

ekonomi dimulai

2) Siswa meminjam buku dari perpustakaan untuk  referensi

tambahan buku pelajaran pada mata pelajaran ekonomi

g. Keterampilan

1) Siswa memberikan pendapat dengan kata yang tidak berbelit-belit

pada mata pelajaran ekonomi

2) Siswa menjawab pertanyaan quis yang diberikan guru sangat tepat

pada mata pelajaran ekonomi
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h. Kecerdasan

1) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru tanpa mencontek

dengan sesama teman pada mata pelajaran ekonomi

2) Siswa mengajukan pendapatnya sendiri saat proses diskusi sedang

berlangsung pada mata pelajaran ekonomi

i. Kesehatan, seperti makan, tidur yang cukup, pikiran tenang

1) Siswa tidak keluar masuk meminta izin untuk makan kekantin

pada saat proses pembelajaran ekonomi

2) Siswa tidak mengantuk pada saat proses pembelajaran ekonomi

3) Siswa tidak gelisah ketika guru menunjuk menjadi pemimpin

diskusi pada saat proses pembelajaran ekonomi

j. Penampilan, busana baik, bersih

1) Siswa berpakaian rapi pada saat belajar ekonomi

2) Siswa memakai seragam pada mata pelajaran ekonomi

3) Siswa tidak memakai pakaian yang kotor pada mata pelajaran

ekonomi

k. Sikap terhadap orang lain

1) Siswa tidak mentertawakan teman yang mendapatkan nilai yang

lebih rendah pada mata pelajaran ekonomi

2) Siswa tidak membeda-bedakan dalam memilih teman kelompok

belajar pada mata pelajaran ekonomi
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l. Pengendalian diri atau emosi

1) Siswa tidak berkelahi fisik jika berbeda pendapat dalam diskusi

pada mata pelajarn ekonomi

2) Siswa tidak takut jika guru meminta untuk mengerjakan soal yang

diberikan guru didepan kelas pada mata pelajaran ekonomi

m. Nilai atau keyakinan

1) Siswa sangat semangat dalam mendapatkan nilai bagus dari guru

pada mata pelajaran ekonomi

2) Siswa menjadi lebih percaya diri meraih cita-cita untuk masa

depan setelah belajar ekonomi

n. Perananan atau kedudukan

1) Siswa berinisiatif mengerjakan tugas-tugas ekonominya sendiri

untuk mendapatkan nilai yang tinggi

2) Siswa berperan aktif ketika berdiskusi kelompok pada mata

pelajaran ekonomi.

2. Variabel Bebas (X), yaitu keteladanan guru, indikatornya sebagai berikut:

a. Sabar

1) Guru membelai rambut siswa yang melakukan kesalahan pada

mata pelajaran ekonomi

2) Guru menegur dengan lembut siswa yang datang terlambat masuk

kelas pada mata pelajaran ekonomi.
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b. Bersifat kasih dan tidak pilih kasih

1) Guru tidak pilih-pilih memberikan kesempatan kepada setiap

siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pada mata

pelajaran ekonomi

2) Guru memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa masing-

masing pada mata pelajaran ekonomi.

c. Sikap dan pembicaraannya tidak main-main

1) Guru menegur siswa yang keluar masuk kelas tanpa izin pada mata

pelajaran ekonomi.

2) Guru selalu menepati setiap perkataannya kepada siswa pada mata

pelajaran ekonomi.

d. Menyantuni serta tidak membentak orang yang bodoh

1) Guru menghargai pendapat siswa yang menjawab tidak nyambung

dari pertanyaan yang diberikan guru pada mata pelajaran ekonomi

2) Guru mengarahkan siswa yang lamban dalam berbicara pada mata

pelajaran ekonomi

3) Guru memberikan hadiah kepada siswa yang aktif dalam

memberikan pendapat pada mata pelajaran ekonomi

e. Membimbing dan mendidik murid-murid yang bodoh dengan sebaik-

baiknya

1) Guru membimbing siswa diluar jam pelajaran yang kurang

dipahami siswa pada mata pelajaran ekonomi
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2) Guru selalu memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa

yang tidak mengerti pada mata pelajaran ekonomi

f. Bersikap tawadu’ dan tidak takabur

1) Guru dapat menerima dengan baik masukan yang diberikan oleh

siswa pada mata pelajaran ekonomi

2) Guru tidak bosan ketika mengulang kembali materi pelajaran yang

belum dipahami siswa pada mata pelajaran ekonomi

g. Menampilkan hujjah yang benar

1) Guru menjawab materi pelajaran sesuai di dalam buku panduan

yang digunakan pada mata pelajaran ekonomi.

2) Guru menjawab materi pelajaran yang ada hubungannya dengan

materi pelajaran lain pada mata pelajaran ekonomi.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar dan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori dan konsep

operasional diatas, maka penulis berasumsi bahwa ada kecenderungan

pengaruh keteladanan guru terhadap kepribadian siswa, sehingga penulis

mempunyai hipotesis sebagai berikut Penelitian ini dilaksanakan atas dasar

asumsi bahwa;

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru terhadap

kepribadian siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu.
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Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keteladanan guru

terhadap kepribadian siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu.


