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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Kepribadian Guru

a. Pengertian Kepribadian Guru

Kepribadian guru andalah 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.13

Kepribadian guru adalah suatu masalah yang abstrak hanya dapat

dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam

menghadapi setiap persoalan setiap guru mempunyai pribadi masing-

masing sesuai dengan ciri-ciri pribadi yang ia miliki.14

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

tinggi rendanya kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak didik

dan masyarakat.15

13 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Loc Cit.
14 Syaiful Bahri Djamarah, Op Cit, hlm. 14
15 Akmal Hawi, Loc Cit.
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Kepribadian guru adalah sebagai seluruh aspek-aspek pribadi guru

yang melekat dan dinamis yang menjadi dasar dan memengaruhi cara

berpikir, merasa, dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai

pendidik, baik dalam interaksinya dengan siswa, dengan rekan guru lain,

dengan staf, dengan pimpinan serta dalam organisasi pendidikan

(sekolah).16

Berdasarkan pernyataan tersebut, kepribadian guru merupakan hal

yang berhubungan dengan pribadi guru yang dapat dilihat dari

penampilan, sikap dan tingkah laku pada diri guru. Oleh karena itu

kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi pendidik

yang baik bagi anak didik dan melakukan perbuatan positif, agar dapat

mengangkat kewibawaannya terutama didepan anak didiknya.

b. Indikator Kepribadian Guru

Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Rahman Getteng tentang

kepribadian guru yang di tunjukkan oleh indikator-indokator sebagai

berikut:

1) Mempunyai watak dan sifat rabbaniyah yang terwujud dalam tujuan,

tingkah laku, dan pola pikirnya.

2) Ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata

untuk mencari keridhaan Allah SWT, dan menegakkan kebenaran.

3) Sabar dalam mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta

didik.

16 Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter, Bandung: PT Refika Aditama, 2013,
hlm. 36
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4) Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya.

5) Senantiasa membekali dengan ilmu, kesediaan diri untuk mendalami

dan mengkaji ilmu secara berkelanjutan.

6) Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi sesuai

dengan prinsip penggunaan metode pendidikan.

7) Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan

profesional.

8) Mengetahui kehidupan psikis peserta didik.

9) Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang

dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola pikir peserta didik.

10) Berlaku adil terhadap peserta didik.17

E. Mulyasa menambahkan kemampuan dasar atau kepribadian

yang harus dimiliki guru adalah:

1) Beriman dan bertakwa.

2) Berwawasan pancasila.

3) Mandiri penuh tanggung jawab.

4) Berwibawa.

5) Disiplin.

6) Berdedikasi.

7) Bersosialisasi dengan masyarakat.

8) Mencintai peserta didik dan peduli terhadap pendidikannya.18

17 Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, Yogyakarta: Grha Guru,
2010, hlm. 62-63
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Menurut Yudrik Jahsa ciri-ciri kepribadian antara lain sebagai

berikut:

1) Mandiri dalam berpikir dan bertindak

2) Mampu menjalin relasi sosial yang sehat dengan sesamanya

3) Mampu menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana apa

adanya

4) Dapat menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang

dipercayakan

5) Dapat mengendalikan emosi19

Seorang guru yang baik dan disenangi siswa haruslah memiliki

sikap dan tingkah laku yang baik, karena sikap guru merupakan cerminan

dari kepribadiannya. Oemar Hamalik mengemukakan sikap guru yang

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

suka bekerja sama (kooperatif), baik hati, sabar, adil, konsisten, bersikap

terbuka, suka menolong, dan ramah tamah sebagai berikut:

1) Demokratis.

Guru yang demokratis memberikan kebebasan kepada anak

disamping mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu, tidak bersifat

otoriter, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan

serta dalam berbagai kegiatan.

18 E. Mulyasa, Menjadi Guru Prefesional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 190-
191

19 Yudrik Jahsa, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 68
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2) Suka bekerja sama

Guru yang suka bekerjasama bersikap saling memberi dan

saling menerima dan dilandasi oleh kekeluargaan dan toleransi yang

tinggi.

3) Baik hati

Guru yang baik hati bersikap suka memberi dan berkorban

untuk kepentingan anak didiknya.

4) Sabar

Guru yang sabar tidak suka marah dan lekas tersinggung serta

suka menahan diri.

5) Adil

Guru yang adil tidak mebeda-bedakan anak dan memberi anak

sesuai dengan kesempatan yang sama bagi semuanya.

6) Konsisten

Guru yang konsisten selalu berkata sama dan bertindak sama

sesuai dengan ucapannya, baik dulu maupun seterusnya.

7) Bersikap terbuka

Guru bersikap terbuka akan bersedia menerima kritik dan

saran, kalau perlu mengakui kekurangan dan kelemahannya.

8) Suka menolong

Guru suka menolong senantiasa siap membantu anak-anak

yang mengalami kesulitan atau masalah tertentu.
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9) Ramah tamah.

Guru yang ramah-tamah mudah bergaul dan disenangi oleh

semua orang, dia tidak sombong dan bersedia bertindak sebagai

pendengar yang baik di samping sebagai pembicara yang baik.20

Berdasarkan pernyataan, Sikap dan perbuatan guru pasti dijadikan

contoh oleh anak didiknya, karena kepribadian guru menunjukkan seluruh

aspek pribadi yang salah satu bersikap. sikap guru merupakan salah satu

cerminan dari kepribadiannya. Kepribadian guru mempunyai kelebihan

sendiri bila diterapkan dalam kelas, karena guru memberikan

kecenderungan dan kesenangan yang berbeda kepada anak didiknya.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Guru

Menurut Thoifuri terdapat dua faktor yang memengaruhi

kepribadian guru yaitu sebagai berikut:

1) Faktor internal

Faktor inter merupakan faktor yang berasal dari dalam diri

seorang guru, baok psiologis maupun psikologis. Fsiologis memberi

makna bahwa guru yang sehat jasmaninya akan menimbulkan pribadi

yang semangat dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan psikologis

lebih menekankan pada guru yang cerdas, bakat, motivasi dan emosi.

20 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar,  Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014,
Hlm. 39-40
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2) Faktor eksretnal

Faktor eksternal merupakan penngaruh yang berasal dari luar

seorang guru, baik lingkungan atau sosial.21 Lingkungan adalah segala

sesuatu yang ada di luar manusia baik yang hidup maupun ang mati,

baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.22

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain sebagai

berikut:

1) Fisik

2) Intelegensi

3) Jenis kelamin

4) Teman sebaya

5) Keluarga

6) Kebudayaan

7) Lingkungan

8) Social budaya

9) Emosional23

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian

diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor fisik, seperti: gangguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi obat-

obat terlarang, minuman keras, dan gangguan organik (sakit atau

kecelakaan).

21 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, Semarang: Rasail Group, 2007, hlm. 28
22 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja Rosda

Karya, 2014, hlm. 73
23 Yudrik Jahsa, Op Cit. hlm, 67
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2) Faktor lingkungan sosial budaya, seperti: krisis politik, ekonomi, dan

keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi (stress atau

depresi), dan masalah sosial, premanisme, dan kriminalitas)

3) Faktor dari diri sendiri, seperti: tekanan emosional frustasi yang

berkepanjangan, dan identifikasi atau imitasi terhadap orang lain yang

berkepribadian menyimpang.24

Berdasarkan pernyatan tersebut, faktor yang memengaruhi

kepribadian seorang guru dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal dari seorang guru dapat dilihat dari emosionalnya, bakat

dan kecerdasannya. Sedangkan faktor eksternal dari seorang guru dapat

dilihat dari lingkungan kehidupannya baik dengan masyarakat. Pergaulan

guru dengan masyarakat akan memperngaruhi kepribadiannya. Guru yang

berada di lingkungan baik, ia akan tertular kebaikannya. Dengan demikian

lingkungan mempunyai pengaruh cukup besar dalam pembentukan

kepribadian guru.

2. Perilaku Belajar

a. Pengertian Perilaku belajar

Perilaku belajar siswa merupakan penampang utama dalam proses

belajar mengajar yang akan berhadapan langsung dengan perilaku

mengajar dari guru selaku pengajar. Akan tetapi perlu diingat bahwa

24 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurishan, Teori Kepribadian, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008, hlm. 3
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perilaku pembelajaran sesungguhnya bersumber dari berbagai aspek

perilaku lainnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal.25

Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa

dalam menanggapi dan mereponi setiap kegiatan belajar mengajar yang

terjadi, menunjukkan sikapnya apakah antusias dan bertanggungjawab atas

kesepakatan belajar yang diberikan kepadanya. Perilaku belajar memiliki

dua penilaian kualitatif baik dan buruk tergantung kepada individu yang

mengalaminya, untuk meresponinya dengan baik atau bahkan acuh tak

acuh. Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara belajar yang dilakukan

oleh siswa itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar

adalah merupakan cara atau tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan

teknik-teknik belajar yang dilaksanakan individu atau siapapun juga dalam

waktu dan situasi belajar tertentu.26

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.27

Perilaku belajar merupakan perilaku yang kompleks, karena

banyak unsur yang teribat didalamnya, diantaranya:

1) Tujuan

Dasar dari aktifitas belajar ialah untuk mengetahui kebutuahn

yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu perilaku

25 Mohammad Surya, Psikologi Guru, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 206
26 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm, 6
27 Dimiyati dan Mudjiono, Loc Cit
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belajar mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi

dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Seorang anak yang merasa

lapar akan belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan.

2) Pola respons dan kemampuan yang dimiliki

Setiap individu mempunyai respons yang dapat digunakan saat

menghadapi situasi belajar, dia mempunyai cara merespons tersendiri

dan hal itu berkaitan erat dengan kesiapannya. Kurangnya kesiapan

erat dengan bersangkutan menghadapi situasi yang dihadapi dapat

menyebabkannya gagal dalam mencapai tujuan.

3) Situasi belajar

Situasi yang dihadapi mengandung berbagai alternative yang

dapat dipilih. Alternative yang dipilih yang dapat memberikan

kepuasan atau tidak. Kadang-kadang situasi mengandung ancaman

atau tantangan bagi individu dalam rangka mencapai tujuan.

4) Penafsiran serta situasi

Dalam menghadapi situasi, inividu harus menentukan tindakan

mana yang akan diambil, mana yang harus dihindari dan mana yang

paling aman. Mana yang yang akan diambil tentu saja didasarkan pada

penafsiran yang bersangkutan terhadap situasi yang dihadapi.

Andaikan ia salah dalam penafsiran situasi yang dihadapi, dia akan

gagal mencapai tujuan yang akan dicapai.
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5) Reaksi atau respons

Setelah pilihan dinyatakan, maka yang dapat dilakukan

seseorang dalam memenuhi kebutuhannya yaitu memberikan reaksi

atau respons pilihannya tersebut.28

Berdasarkan pernyataan, dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar

merupakan suatu aktifitas mental berlangsung dalam interaksi aktif dengan

lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan,

kemampuan yang dimiliki siswa.

b. Indikator Perilaku Belajar

Dalam penelitian ini, indikator perilaku belajar yang penulis

terapkan berdasarkan dari pendapat Muhibbin Syah perwujudan perilaku

belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan yang di

tunjukkan oleh indikator indokator sebagai berikut:

1) Kebiasaan

Setiap yang telah mengalami proses belajar, kebiasaannya akan

berubah. Kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan respon

menggunakan stimulus yang berulang. Pembiasaan juga meliputi

pengurangan perilaku yang tidak diperlaku, karena proses penyusutan

inilah muncul suatu pola bertingkah laku yang baru relative menetap

dan otomatif.

28Moh Suardi, Belajar & Pembelajaran, Yogyakarta: Deepublish, hlm.14
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2) Keterampilan

Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-

urat syarf dan otot-otot yang lazimnya muncul dalam kegiatan

jasmaniah. Meskipun sifatnya motorik namun keterampilan

memerlukan korordinasi gerak teliti dan kesadaran tinggi. Dengan

demikian, siswa yang melakukan gerakan motorik dengan koordinasi

dan kesadaran rendah dikatakan kurang atau tidak terampil.

3) Pengamatan

Pengamatan yaitu proses menerima, menafsirkan dan memberi

arti rangsangan yang masuk melalui indra-indra seperti mata dan

telinga. Berkat pengalaman belajar, siswa akan mampu mencapai

pengertian. Pengamatan yang benar, objektif, sebelum mencapai

pengertian. Pengamatan yang salah akan mengakibatkan pengertian

yang salah pula.

4) Berpikir asosiatif dan daya ingat

Secara sederhana, berpikir asosiatif merupakan berpikir dengan

cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Berpikir asosiatif itu

merupakan proses pembentukan hubungan asosiatif yang benar amat

dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau pengetahuan siswa yang

diperoleh melalui hasil belajar.

Disamping itu, daya ingat merupakan perwujudan belajar,

sebab merupakan unsur pokok dalam berpikir asosiatif. Jadi, siswa

yang telah mengalami proses belajar, akan ditandai dengan
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bertambahnya simpanan materi (pengetahuan dan pengertian) dalam

memori, serta meningkatkan kemampuan menghubungankan materi

tersebut dengan situasi atau stimulus yang sedang ia hadapi.

5) Berpikir rasional dan kritis

Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belejar

terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dalam berpikir

rasional, siswa dituntut menggunakan logika untuk menentukan sebab-

akibat, menganalisis, menarik simpulan, bahkan juga menciptakan

hukum-hukum. Dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan

strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keadalan gagasan

pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan.

6) Sikap (attitude)

Menurut Bruno, sikap adalah kecenderungan yang relative

menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang

atau barang tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar siswa

akan ditandai dengan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru

yang telah berubah (lebih maju dan lugas) terhadap suatu objek,

peristiwa, dan sebagainya.

7) Inhibisi

Inhibisi adalah upaya pengurangan atau pecegahan timbulnya

respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang

berlangsung. Dalam hal belajar, yang dimaksud dengan inhibsi ialah

kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan
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yang tidak perlu, lalu memilih atau melakukan tindakan lainya yang

lebih baik ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya.

8) Apresiasi

Pada dasarnya apresiasi berarti suatu pertimbanagn (judgement)

mengenai arti penting atrau nilai sesuatu. Dalam penerapannya,

apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilain terhadap

benda-benda, baik abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur.

9) Tingkah laku afektif

Tingkah laku afektif merupakan tingkah laku yang menyangkut

keanekaragaman perasaan yang tak terlepas dari pengaruh pengalaman

belajar. Oeh karenanya, tingkah laku afektif dapat dianggap sebagai

perwujudan perilaku belajar.29

Berdasarkan pernyataan, dapat disimpulkan bahwa perwujudan

perilaku belajar merupakan suatu aktifitas mental yang berlangsung dalam

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, keterampilan, sikap dan

tingkah laku siswa.

Menurut Makmun Khairani ada beberapa ciri-ciri perilaku belajar

yaitu sebagai berikut:

1) Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa

hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku yaitu adanya

29 Muhibbin Syah, Op Cit, hlm. 118-121
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perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak

terampil menjadi terampil.

2) Perubahan perilaku relative permaen diartikan bahwa perubaan tingkah

laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap dan

tidak berubah-ubah, akan tetapi dilain pihak tingkah laku tersebut tidak

akan terpancang seumur hidup.

3) Perubahan perilaku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses

belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat

potensial.

4) Perubahan tungkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman.

5) Pengalaman atau latihan itu dapat member penguatan. Suatu yang

memperkuat memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah

tungkah laku.30

Moh. Surya dalam Saefullah menjelaskan mengenai ciri-ciri dari

perubahan perilaku dalam belajar yaitu sebagai berikut:

1) Perubahan yang disadari dan sengaja. Perubahan perilaku yang terjadi

merupakan usaha yang sadar dan disengaja dari individu yang

bersangkutan, begitu juga dengan hasil-hasilnya. Peserta didik

menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perunahan.

2) Perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau

keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya.

30 Makmun Khairani, Psikologi Belajar, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 1
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3) Perubahan fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat

dimanfatkan untuk kepentingan sekarang maupun masa mendatang.

4) Perubahan bersifat posirif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat

normative dan menunjukkan kearah kemajuan. Perubahan-perubahan

tersebut senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu

yang lebih baik dari sebelumnya.

5) Perubahan yang bersifat aktif. Prubahan yang dimaksud adalah dalam

memperoleh perilaku baru, peserta didik aktif beupaya melakukan

perubahan. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu

tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena usaha siswa itu

sendiri.

6) Perubahan yang bersifat permanen. Perunahan yang bersifat sementara

yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, tidak dapat digolongkan

sebagai perubahan dalam belajar. Perubahan perilaku yang terjadi

karena proses belajar, bersifat permanen dan menjadi bagian yang

melekat dalam dirinya.

7) Perubahan yang bertujuan dan terarah. Peserta didik yang melakukan

kegiatan belajar pasti memiliki tujuan yang dicapai, baik tujuan jangka

pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dengan tujuan

tersebut, maka tindakan siswa akan lebih terarah.

8) Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar

bukan hanya memperoleh pengetahuan semata, melainkan meliputi



24

perubahan keseluruhan perilaku pada diri seseorang yang belajar

sesuatu, keseluruhan dalam hal sikap, keterampilan dan sebagainya.31

Beberapa ciri perubahan yang merupakan perilaku belajar,

diantaranya:

1) Perubahan intensional, dalam arti pengalaman atau praktik atau latihan

itu dengan sengaja dan disadari dilakukannya dan bukan secara

kebetulan, dengan demikian perubahan karena kemantapan dan

kematangan atau keletihan atau karena penyakit tidak dapat dipandang

sebagai perunahan hasil belajar.

2) Perubahan positif, dalam arti sesuai seperti yang diharapkan (normatif)

atau criteria keberhasilan (criteria of success) baik dipandang dari segi

siswa 9tingkat abilititas dan bakat khususnya, tugas perkembangan,

dan sebagainya) maupun dari segi guru (tuntutan masyarakat orang

dewasa sesuai dengan tingkatan standar kulturalnya).

3) Perubahan afektif, dalam arti membawa pengaruh dan makna tertentu

bagi pejar itu (setidak-tidaknya sampai batas waktu tertentu) relative

tetap dan setiap saat diperlukan dapat direproduksi dan dipergunakan

seperti dalam pemecahan masalah (problem solving), baik dalam ujian,

ulangan, dan sebagainya maupun dalam penyesuaian diri dalam

kehidupan sehari-hari dalam rangka mempertahankan kelangsungan

hidupnya.32

31 Saefullah, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2012,
hlm. 210

32 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009, hlm. 158



25

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belajar Siswa

Dollar and Miller dalam Abin Syamsuddin Makmun dalam Abin

Syamsuddin Makmun menegaskan bahwa keefektivan perilaku belajar itu

dipengaruhi oleh empat hal, yaitu:

1) Adanya motifasi (dries), siswa hatus menghendaki sesuatu.

2) Adanya perhatian dan mengetahui sasaran (cue), siswa harus

memperhatikan sesuatu.

3) Adanya usaha (response), siswa harus melakukan sesuatu.

4) Adanya evaluasi dan pemantapan hasil (reinforcement) siswa harus

memperoleh sesuatu.33

Menurut Bahruddun & Esa Nur Wahyuni Faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku belajar yaitu sebagai berikut:

1) Faktor internal (faktor dalam diri siswa) yakni keadaan atau kondisi

jasmani dan rohani. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri

yang meliputi dua aspek yakni:

a) Aspek fsikologis. Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot)

yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan

pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu.

b) Aspek psikologis. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis

yang dapat mempengaruhi kwantitas dan kwalitas perolehan

belajar siswa. namun diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang

33 Ibid, hlm. 164
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pada umumya lebih esensial itu adalah sebagai berikut: yang

pertama adalah tingkat kecerdasan/intelegensi siswa merupakan

faktor yang paling penting dalam proses belajar siswa karena itu

merupakan kualitas belajar siswa.

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) yakni kondisi lingkungan

disekitar siswa. dalam hal ini bahwa faktor-faktor yang memengaruhi

belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor

lingkungan dan lingkungan sosial yang meliputi lingkungan sekolah,

lingkungan sosial, masyarakat dan lingkungan sosial keluarga

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yakni jenis upaya

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa

untuk melakukan kegiatan pembelajaran mater-materi pelajaran.

Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa,

begitu juga dengan metode mengajar guru disesuaikan dengan

perkembangan siswa, karena itu agar guru dapat memberikan

kontribusi yang ter terhadap aktifitas belajar siswa, maka guru harus

menguasai materi dan berbagai metode.34

Menurut Abu Ahmadi, perilaku belajar dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1) Faktor biologis

2) Faktor psikologis. Menurut C.G Young dalam Abu Ahmadi membagi

tingkah laku manusia kedalam dua tipe: Tipe Intovert, tipe ini sifatnya

34 Bahruddun & Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pembelajaran, Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2010, hlm. 21-28
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pendiam, rasional, lambat bertindak dan sebagainya, dan yang kedua

adalah Tipe Ekstrivert, tipe ini kebalikan dari tipe introvert yaitu lekas

bertindak, kurang rasional, serba meriah dan sebagainya. Kedua sifat-

sifat ini dapat terdapat di tingkah laku masyarakat, artinya dalam

masyarakat kita jumpai kedua jenis ripe kerpibadian itu. Demikian

juga di sekolah kita jumpai anak yang mempunyai dua kepribadian

tersebut.

3) Faktor lingkungan, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh

terhadap perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang disamping

faktor biologis dan psikologis. Baik itu lingkungan keluarga. Sekolah

maupun lingkungan masyarakat.35

3. Pengaruh kepribadian guru terhadap perilaku belajar siswa

Perilaku dalam belajar dapat diartika sebagai sebuah aktivitas yang

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan

perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai

sikap. Perwujudan perilaku belajar ditunjukkan pada perubahan-perubahan

yang meliputi kebiasaan, keterampilan, berpikir rasional dan kritis, sikap,

inhibisi, dan tingkah laku apektif.36 Perilaku belajar siswa tersebut dikelola

oleh guru dan dihayati oleh siswa. Siswa menghayati belajar dalam

memperoleh keterampilan, pengetahuan dan pengalaman.37

35 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 27-28
36 Kartika Putrid, Strata 1, Perilaku Belajar pada Mahasiswa  yang Mengalami Insomnia,

Yogyakarta : UNY, 2017), hlm.12
37 Dimiyati dan Mudjiono, Op Cit, hlm. 260
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Guru adalah pribadi kunci (key person) di kelas karena pengaruhnya

terhadap perilaku dan belajar para siswa, yang memiliki kecenderungan

meniru dan beridentifikasi. Hal-hal yang berpengaruh itu antara lain adalah

otoritas akademis dan nonakademis, kesehatan mental, kesenangan, cita-cita

dan sikap, suasana kelas yang diciptakan oleh guru, dan tindakan-

tindakannya. 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.38

Kepribadian yang unggul yang dimiliki oleh seorang guru sangat

berpengaruh besar pada kesuksesan pangajaran dan pembentukan perilaku

anak. Dengan hadirnya kepribadian unggul dalam diri setiap guru, maka

bentuk pengajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa hati, kasih

sayang, kesabaran dan dedikasi. Menghadirkan kepribadian unggul dalam

diri setiap guru adalah keharusan, karena seorang guru sejatinya adalah

mendidik, bukan hanya sekedar mengajar.39

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa guru

merupakan seorang pendidik yang setiap tindakan yang dilakukan akan

menjadi teladan bagi siswa. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk

38 Oemar Hamalik, Loc Cit
39Lunchy Maulana Hakim, The Great Teacher: Aspek Kepribadian Guru Ideal dan

Pembentukan Perilaku Siswa dalam Novel “Pertemuan Dua Hati” Karya NH.Dini, Jurnal
Pendidikan Dompet Dhuafa, vol.2, No.1, Mei 2012, hlm.10
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mempunyai kepribadian yang baik sehingga menghasilkan perilaku belajar

yang baik bagi siswa.

B. Materi Pelajaran Ekonomi (APBN DAN APBD)

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

a. Pengertian APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

APBN adalah suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan

pengeluaran negara indonesia dalam jangka waktu satu tahun yang

ditetapkan oleh Presiden dan DPR.

b. Tujuan APBN

Tujuan penyusunan APBN adalah sebgai pedoman penerimaan

dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan produksi,

perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan

kemakmuran masyarakat.

c. Landasan APBN

Dasar hukum penyusunan APBN yaitu UUD 1945 Pasal 23

ayat (1) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

ditetapkan setiap tahun. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa

anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun

dengan undang-undang, dan apabrila DPR tudak menyetujui anggaran

yang di usulkan pemerintah, maka pemerintah melaksanakan APBN

tahun sebelumnya.
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d. Fungsi APBN

1) Fungsi alokasi

ABPBN dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana dari

seluruh pendapatan negara kepada pos-pos belanja untuk

pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik, serta pembiayaan

pembangunan lainnya

2) Fungsi distrinusi

APBN bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau

mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial maupun

sektoral. APBN selain digunakan untuk kepentingan umum yaitu

untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,

juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi,

bea siswa, dan dana pensiun. Subsidi, bea siswa, dan dana pensiun

merupakan bentuk dari transfer payment. Transfer payment adalah

pengalihan pembiayaan dari satu sektor ke sektor yang lain

3) Fungsi stabilisasi

APBN merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian

stabilitas perekonomian negara di bidang fiskal. Misalnya jika

terjadi ketidakseimbangan yang sangat ekstrem maka pemerintah

dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk

mengembalikan pada keadaan normal.
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e. Sumber penerimaan pemerintah pusat

1) Penerimaan dalam negeri

a) Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan berasal dari

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam

negeri terdiri dari pajak pengahasilan migas dan nonmigas,

PPN dan PPnBM, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Pajak

perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan

pajak/pungutan ekspor.

b) Penerimaan bukan pajak berasal dari sumber daya alam, bagian

pemerintah atas laba BUMN, dan penerimaan negara bukan

pajak lainnya. Penerimaan negara juga berasal dari hibah.

Hibah merupakan pemberian dana dari negara lain tanpa

keharusan untuk mengembalikannya.

2) Hibah

Penerimaan Hibah merupakan semua penerimaan negara

yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan

lembaga swasta dan pemerintahan luar negeri, termasuk lembaga

internasional. Penerimaan hibah ini tidak perlu dikembalikan.

Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk

mendukung anggaran secara umum. Hibah dalam bentuk peralatan,

barang, dan bantuan teknis, biasanya tidak dimasukkan dalam

anggaran, tetapi dicatat dalam item memorandum.
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f. Pengeluaran atau belanja pemerintah pusat

1) Belanja pemerintah pusat

a) Pengeluaran rutin

b) Pengeluaran pembangunan

2) Belanja pemerintah daerah

a) Dana perimbangan

b) Dana otonomi khusus dan penyesuaian

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

APBD merupakan suaru daftar yang berisi penerimaan dan

pengeluaran negara indonesia suatu pemerintahan daerah dalam jangka

waktu satu tahun yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama DPRD

Tingkat I/II.

b. Tujuan APBD

Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan

pengeluaran negara/daerah dalam pelaksanaan kegiatan produksi,

perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan

kemakmuran masyarakat.

c. Landasan hukum APBD

1) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Bab VIII.

Pasal 78 sampai dengan 86).

2) UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.
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d. Fungsi APBD

1) Fungsi Otoritsasi, APBD menjadi dasar bagi Pemerintah daerah

dalam melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang

bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan, APBD sebagai pedomandalam pemerintah

daerah merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasaan, sebagai pedoman untuk menilai dan

mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan.

4) Fungsi Alokasi, sebagai pembagian yang diarahkan dengan tujuan

mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi, berarti sebagai pendistribusian yang

memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

e. Faktor-faktor penentu besarnya APBD

1) Kondisi awal suatu daerah

2) Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan

3) Perkembangan pendapatan domestik regional bruto (PDRB)

Per Kapita Riil

4) Pertumbuhan penduduk

5) Tingkat inflasi

6) Penyesuaian tarif

7) Pembangunan baru
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8) Sumber pendapatan baru

9) Perubahan peraturan

f. Sumber Penerimaan Negara di dalam APBD

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Pendapatan Daerah berasal dari:

1) Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

b) Sumber PAD adalah Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2) Penerimaan Pusat. Pendapatan daerah juga dapat diperboleh

melalui pemerintah pusat, yaitu dari dana perimbangan dan dana

otonomi khusus.

a) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya

alam. Dana bagi hasil yang berasal dari pajak terdiri pajak

bumi dan banguna, bea perolehan atas tanah dan bangunan

(BPHTB), dan pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan 29 wajib

pajak orang pribadi dalam negeri serta PPh pasal 21. Dana bagi

hasil bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan,

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi,

pertambangan gas alam, dan pertambangan panas bumi.
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b) Dana Alokasi Umum (DAU).

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri bersih yang

ditetapkan dalam APBN. Proorsi DAU antara daerah provinsi

dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan kewenangan antara

provinsi dan kabupaten /kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai

DAU diatur dalam peraturan pemerintah.DAU dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan asas desentralisasi. Pengaturan penggunaan DAU

sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus bertujuan untuk kebutuhan khusus

dengan memerhatikan tersedianya dana pada APBN. Besaran

DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Ketetapan lebih

lanjut mengenai DAK diatur dalam peraturan pemerintah

3) Dana Otonomi Khusus

Merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai

pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan

dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi

Nanggroe Aceh Darrusalam, dan Undang-Undang No 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta untuk
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penyesuaian kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa

daerah.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan di dalam

sebuah penelitian. Penelitian relevan juga bermaksud untuk menghindari

manipulasi terhadap suatu karya ilmiah serta sekaligus berguna untuk

menguatkan penelitian yang dilakukan penulis benar-benar belum pernah

dilakukan orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh:

1. Pengaruh Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru oleh

Rofi’ah pada tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian guru Pendidikan

Agama Islam dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang

signifikan dari kepribadian guru Pendidikan Agama Islam terhadap hasil

belajar siswa di smpn 14 pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas vii di smpn 14 Pekanbaru yang berjumlah 280 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik simple random sampling

sebanyak 15% dengan jumlah sampel 42 orang. Teknik pengambilan data

yang digunakan adalah dengan menggunakan Dokumentasi, angket, dan

wawancara. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan Teknik korelasi

Produk Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian guru

pendidikan agama Islam berada pada kategori baik dengan persentase

64,85% dan ada pengaruh Yang sangat signifikan dari kepribadian guru
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pendidikan agama islam terhadap Hasil belajar siswa di sekolah menengah

pertama negeri 14 pekanbaru. Tingkat Hubungan antara kedua variabel

berada pada kategori 0.792 sedangkan Probabilitasnya lebih kecil dari 0.05

(0.000 < 0.05) maka dapat ditarik kesimpulan Bahwa h0 ditolakdan ha

diterima dengan kategori kepribadian guru pendidikan Agama islam

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di sekolah Menengah

pertama negeri 14 pekanbaru.40

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis lakukan yaitu

terletak pada variabel X (kepribadian guru). Sedangkan perbedaan terletak

pada variabel Y, penelitian diatas meneliti tentang (hasil belajar siswa),

sedangkan penulis meneliti tentang perilaku belajar siswa.

2. Pengraruh Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Gairah

Belajar Siswa SMPN 11 Kecamatan Kampar oleh Zurnita pada tahun

2010.

Penelitian ini bersifat korelasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah

ada pengaruh yang signifikan antara keprinadian guru Pendidikan Agama

Islam terhadap gairah belajar siswa SMPN 11 Kampar. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam sangat berpengaruh

terhadap gairah belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian

yaikni secara kuantitatif diperoleh koefisien Kontingensi 0,721. Angka ini

lebih besar dari harga tabel baik pada taraf signifikan 5% (0,250) maupun

pada taraf signifikan 1% (0,325). Atau harga Phi lebih besar dari harga

40 Rofi’ah, Pengaruh Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil
Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru, Universitas Islam Negeri
Sultan Sarif Kasim Riau, 2016
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tabel, atau dengan cara lain dapat diungkapkan 0,250 < 0,721 > 0,325.

Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. 41

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis lakukan yaitu

terletak pada variabel X (kepribadian guru). Sedangkan perbedaan terletak

pada variabel Y, penelitian diatas meneliti tentang (gairah belajar siswa),

sedangkan penulis meneliti tentang perilaku belajar siswa.

3. Pengaruh Tata Ruang Kelas terhadap Perilaku Belajar Siswa pada Mata

Pelajaran Kewirausahaan Kelas X Sekolah Menegah Kejuruan Telkom

Pekanbaru oleh Dewi Sulistyowati pada tahun 2017.

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan rendahnya perilaku belajar.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tata ruang kelas

terhadap perilaku belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan kelas X

Sekolah Menegah Kejuruan Telkom Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis

diperoleh nilai rhitung > pada taraf signifikan 5% dan rhitung > rtabel pada

taraf signifikani 1% (0,374<0,848>0,478) yang berarti bahwa terdapat

pengaruh tata ruang kelas terhadap perilaku belajar siswa pada mata

pelajaran kewirausahaan kelas X Sekolah Menegah Kejuruan Telkom

Pekanbaru. Besar persentase pengaruh tata ruang kelas terhadap perilaku

belajar siswa sebesar 71,9%, sedangkan siswanya sebesar 28,1%

41 Zurnita, Pengraruh Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Gairah
Belajar Siswa SMPN 11 Kecamatan Kampar, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau,
2010
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dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini.42

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis lakukan yaitu

terletak pada variabel Y (perilaku belajar siswa). sedangkan perbedaan

terletak pada variabel X, penelitian diatas meneliti tentang (tata ruang

kelas), sedangkan penulis meneliti tentang kepribadian guru.

D. Konsep Operasional

Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel yaitu bebas (indivenden

varabel) dan variabel terikat (devenden variabel). Variabel bebas disebut

(variabel X) yaitu (kepribadian guru) dan variabel Y (perilaku belajar siswa)

digunakan indikator sebagai berikut:

1. Variabel bebas (disebut variabel X) yaitu kepribadian guru ekonomi di

Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru, digunakan indikator

sebagai berikut:

a. Mempunyai watak dan sifat rabbaniyah yang terwujud dalam tujuan,

tingkah laku, dan pola pikirnya.

1) Guru memberikan nasehat kepada siswa yang melanggar peraturan

pembelajaran.

2) Guru berpakaian rapi masuk kelas sesuai dengan peraturan sekolah

tempat bertugas.

b. Ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata

untuk mencari keridhaan Allah SWT, dan menegakkan kebenaran.

42 Dewi Sulistyowati, Pengaruh Tata Ruang Kelas terhadap Perilaku Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran Kewirausahaan Kelas X Sekolah Menegah Kejuruan Telkom Pekanbaru,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017
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1) Guru mengajar dengan sepenuh hati.

2) Guru ikhlas dalam mengajarkan pelajaran kepada siswa.

c. Sabar dalam mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta

didik.

1) Guru selalu sabar menghadapi berbagai tingkah laku siswa dalam

belajar.

2) Guru tidak mengeluh terhadap siswa yang mengalami kesulitan

dalam belajar.

d. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya.

1) Guru selalu berbicara jujur pada saat proses pembelajaran.

2) Guru mengakui kesalahan yang diperbuatnya pada saat proses

pembelajaran.

e. Senantiasa membekali dengan ilmu, kesediaan diri untuk mendalami

dan mengkaji ilmu secara berkelanjutan.

1) Guru selalu memberikan informasi baru tentang materi pelajaran.

2) Guru menggunakan buku penunjang selain buku ajar dalam proses

pembelajaran.

f. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi sesuai

dengan prinsip penggunaan metode pendidikan.

1) Guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda

disetiap pertemuan.

2) Guru menggunakan trik pembelajaran yang melibatkan peran aktif

siswa.
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g. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan

profesional.

1) Guru melakukan tanya jawab untuk meningkatkan keterlibatan

siswa dalam proses pembelajaran.

2) Guru menegakkan tata tertib yang harus dipatuhi dalam proses

pembelajaran.

h. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik.

1) Guru selalu membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam

belajar siswa.

2) Guru memahami karakteristik siswa dalam proses pembelajaran.

i. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang

dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola pikir peserta didik.

1) Guru memanfaatkan media pembelajaran dalam proses belajar.

2) Guru selalu menghubungkan kejadian-kejadian disekitar yang up

to date dengan materi pelajaran.

j. Berlaku adil terhadap peserta didik

1) Guru memberikan sanksi seimbang kepada siswa yang bersalah

saat proses pembelajaran.

2) Guru memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

siswa dalam belajar.

2. Variabel bebas (disebut variabel Y) yaitu perilaku belajar siswa Jurusan

IPS di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru, digunakan indikator

sebagai berikut:
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a. Kebiasaan

1) Setelah mendengar masukan/arahan dari guru dalam proses

pembelajaran siswa menjadi rajin belajar.

2) Siswa menjadi lebih paham ketika guru menggunakan strategi

belajar yang mudah dimengerti.

b. Keterampilan.

1) Siswa selalu mempraktekkan kembali pelajaran yang telah

diajarkan oleh guru bersama teman-temannya.

2) Siswa mampu menjelaskan kembali pelajaran yang telah

disampaikan oleh guru.

c. Pengamatan

1) Siswa menerapkan pelajaran yang sedang dipelajari kedalam

kehidupan sehari-hari.

2) Siswa aktif memberikan tanggapan terhadap pelajaran yang

disampaikan oleh guru.

d. Berpikir asosiatif dan daya ingat

1) Siswa bisa menghubungkan pelajaran yang sedang dipelajari

dengan pelajaran yang akan datang.

2) Siswa mampu memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh

guru.

e. Berpikir rasional dan kritis

1) Siswa mengajukan pertanyaan setelah guru menjelaskan pelajaran

didalam kelas untuk memperkuat pemahaman.
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2) Siswa memberikan kritikan terhadap pelajaran yang sedang

dipelajari.

f. Sikap (attitude)

1) Siswa selalu menjadikan materi yang diajarkan guru sebagai

pengetahuan baru untuk dipraktekkan.

2) Siswa selalu menaggapi masukan yang diberikan oleh guru saat

proses pembelajaran.

g. Inhibisi

1) Siswa bisa menahan diri untuk menyampaikan ketidak sesuaian

pendapatnya terhadap pendapat guru dalam proses pembelajaran.

2) Siswa mampu mengendalikan diri terhadap pengaruh negatif saat

belajar.

h. Apresiasi

1) Siswa sangat menghargai masukan yang diberikan guru untuk

menyelesaikan masalah belajar.

2) Siswa memberikan penghargaan verbal terhadap temannya yang

antusias dalam kegiatan pembelajaran.

i. Tingkah laku afektif

1) Siswa tertarik mempelajari teori pelajaran yang sedang dipelajari

karena menyangkut dalam kehidupan sehari-hari.

2) Siswa memiliki rasa percaya diri ketika tampil didepan kelas.
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E. Asumsi dan Hipotesa

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian ini adalah kepribadian guru berpengaruh

terhadap perilaku belajar siswa jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Tri

Bhakti Pekanbaru.

2. Hipotesa

Berdasarkan asumsi yang penulis ajukan, maka hipotesa penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian guru terhadap

perilaku belajar siswa

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian guru terhadap

perilaku beljar siswa.


