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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu

untuk memperoleh suatu perubahan perilaku baru yang secara keseluruhan

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.1 Guru sebagai faktor utama yang mempengaruhi perwujudan

perilaku siswa dalam interaksi diantara keduanya. Menurut Muhibbin Syah,

Perilaku belajar diwujudkan dalam sembilan bentuk yaitu:

1. Kebiasaan

2. Keterampilan

3. Pengamatan

4. Berfikir asosiatif dan daya ingat

5. Berfikir rational dan kritis

6. Sikap

7. Inhibisi

8. Apresiasi

9. Tingkah laku afektif.2

Interaksi guru dengan siswa saling mempengaruhi, sehingga terjadi

perubahan perilaku dalam diri siswa untuk tercapainya suatu pembelajaran.

1 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010, h. 80.

2Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010, hlm. 118-121

1



2

Guru adalah pribadi kunci (key person) dikelas karena pengaruhnya

terhadap perilaku dan belajar para siswa, yang memiliki kecenderungan

meniru dan beridentifikasi. Kepribadian guru berpengaruh secara langsung

dan kumulatif terhadap perilaku siswa. kepribadian itu antara lain ialah

pengetahuan, keterampilan, cita-cita, dan sikap serta persensinya. Perilaku

siswa yang terpengaruh misalnya kebiasaan belajar, motivasi, disiplin,

perilaku sosial, hasrat belajar.3

Seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup tahu sesuatu materi

yang akan diajarkan, tetapi pertama kali ia harus merupakan seseorang yang

memang memiliki kepribadian, dengan segala ciri tingkat kedewasaannya.

Dengan kata lain untuk menjadi pendidik atau guru harus memiliki

kepribadian.4

Kepribadian adalah salah satu unsur yang sangat menentukan

keakraban hubungan guru dengan anak didik. Kepribadian guru akan

tercermin dalam sikap dan perbuatannya, dalam membina dan membimbing

anak didiknya.5 Kepibadian yang mantap dari sosok seorang guru akan

memberikan teladan yang baik terhadap peserta didik maupun masyarakatnya,

sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “ digugu” (ditaati nasehat,

ucapan, perintahnya) dan “ditiru” (dicontoh sikap dan perilakunya).6 Sikap

guru yang baik dan disenangi siswa di dalam kelas adalah guru yang

3 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algesindo,
2014 hlm. 40

4Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mmengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.
137

5Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru,
Bandung: Nuansa Cendekia, 2016, hlm. 33

6 Riswanti, Kepribadian dan Etika Profsei, Bandung: Graha Ilmu, 2008, hlm. 5
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demokratis, suka bekerja sama (kooperatif), baik hati, sabar, adil, konsisten,

bersikap terbuka, suka menolong, dan ramah tamah.7

Kepribadian dari seorang guru dapat terlihat oleh siswa dari segi

sikapnya, baik dalam waktu mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Guru harus menjadi pribadi yang baik sehingga bisa menjadi teladan bagi

siswa-siswanya, sebagaimana Rasulullah menjadi contoh teladan yang baik

bagi umatnya yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 21:

                
 

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. (Q.S. Al-
Ahzab/33: 21).8

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru, penulis melihat guru yang demokratis,

suka bekerja sama, baik hati, sabar, adil, konsisten, bersikap terbuka, suka

menolong, dan ramah tamah. Akan tetapi penulis masih menemukan gejala-

gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang tidak bisa menjelas kembali pelajaran yang telah

disampaikan oleh guru.

2. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan

oleh guru.

7 Oemar Hamalik, Op Cit. hlm, 39-40
8 Al-Qur’an, Surah Al-Ahzab Ayat 21, hlm. 420
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3. Masih ada siswa yang tidak bisa mengendalikan diri terhadap pengaruh

negatif saat belajar, hal ini terlihat dari siswa berbicara dengan temannya

saat guru menjelaskan pelajaran.

4. Masih ada siswa yang ragu mengajukan pertanyaan setelah guru

menjelaskan pelajaran didalam kelas.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepribadian Guru terhadap

Perilaku Belajar Siswa Jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti

Pekanbaru’’.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam

memahami judul penelitian, maka perlu adanya penegasan istilah yaitu

sebagai berikut:

1. Kepribadian Guru

Menurut Akmal Hawi kepribadian guru adalah keseluruhan dari

sikap individu yang terdiri dari unsur psikis dan pisik, artinya seluruh

sikap dan perbuatan seseorang akan menggambarkan suatu kepribadian

apabila dilakukan secara sadar. Kepribadian merupakan suatu hal yang

sangat mentukan tinngi rendanya kewibawaan seorang guru dalam

pandangan anak didik dan masyarakat.9 Sedangkan Menurut Syaiful Bahri

Djamarah kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari

9 Akmal Hawi, Kopetensi Guru pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajawali Pres, 2013,
hlm. 14
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unsur psikis dan pisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang akan

menggambarkan sesuatu kepribadian apabila dilakukan secara sadar.10

Berdasarkan pernyataan diatas, kepribadian guru merupakan hal

yang berhubungan dengan pribadi guru yang dapat dilihat dari segi sikap

dan perbuatannya yang dilakukan secara sadar. Kepribadian itulah yang

akan menentukan pendidik yang baik bagi siswanya.

2. Perilaku belajar

Menurut Tohirin perilaku belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku baru yang

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.11 Sedangkan menurut Dimiyati dan

Mudjiono perilaku belajar merupakan proses belajar yang dialami dan

dihayati dan sekaligus merupakan aktivitas belajar tentang bahan belajar

dan sumber belajar dilingkungannya yang menghasilkan perubahan ciri

yang spesifik.12

Berdasarkan pernyataan, dapat disimpulkan dalam proses

pembelajaran, perilaku belajar siswa merupakan perubahan tingkah laku

yang ditandai dengan ciri-ciri siswa yang spesifik.

10 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif,  Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2010, hlm. 40

11 Tohirin, OP Cit, hlm.80
12 Dimiyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rieneka Cipta, 2006,

hlm.259
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Melihat gejala-gejala yang tekah penulis uraikan, penulis

menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Perilaku belajar siswa belum maksimal.

b. Pengaruh kepribadian guru terhadap perilaku belajar siswa belum

maksimal.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan ini dengan memfokuskan

penelitian pada pengaruh Kepribadian Guru terhadap Perilaku Belajar

pada Materi Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI Jurusan IPS di Sekolah

Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan

masalahnya yaitu: seberapa besar pengaruh Kepribadian Guru terhadap

Perilaku Belajar Siswa Jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

Kepribadian Guru terhadap Perilaku Belajar pada Materi Pelajaran

Ekonomi Siswa Kelas XI Jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Tri

Bhakti Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat berusaha

memiliki kepribadian yang baik, sehingga bisa menghasilkan perilaku

belajar yang baik bagi siswa.

b. Bagi siswa, sebagai masukan kepada siswa agar bersikap dan

berperilaku belajar yang baik.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi sekolah dalam meningkatkan

kepribadian guru dan perilaku belajar siswa.

d. Bagi peneliti, syarat menyelesaikan perkuliahan diprogram study

pendidikan ekonomi fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)


