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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat

kegiatan interaksi antara guru dengan siswa dan komunikasi timbal balik

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar.1

Siswa adalah klien guru, setiap guru berinteraksi dengan siswa, baik langsung

di dalam kelas maupun tidak langsung. Sikap dan perilaku guru dalam

lingkungan proses pembelajaran merupakan faktor yang akan menentukan

bagaimana respon siswa terhadap guru.2

Menurut Gourneau sikap guru terhadap siswa adalah kecenderungan

guru untuk bereaksi secara positif atau negatif, mendukung atau tidak

mendukung dalam bertindak, berpendapat,memandang, menilai, dan

memberikan perlakukan terhadap siswa dalam belajar, tergambar dalam

bentuk; menunjukan kepedulian dan kebaikan, berbagi tanggung jawab,

sensitif menerima keragaman, meningkatkan intruksi individu, dan

mendorong kreativitas.3

Di sekolah, figur guru merupakan pribadi kunci, gurulah panutan

utama bagi siswa. Semua sikap dan perilaku guru akan dilihat, didengar, dan

ditiru siswa. Ucapan guru dalam bentuk perintah dan larangan harus dituruti

oleh siswa. Siswa senang dengan sikap dan perilaku baik yang diperlihatkan

1 Rustaman, N & Rustaman A, Keterampilan  Bertanya dalam Pembelajaran, (Jakarta :
Depdiknas, 2001) h 87

2 Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h.66
3Gourneau, B. 2012. Five Attitudes of Effective Teacers: Implication For Teacher

Training. Journal ofHuman Behavior in the Social Enviroment, 19(4), 113-123
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oleh guru.4 Dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai

penyampaian ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung

jawab terhadap keseluruhan perkembangan kepribadian yang dimiliki siswa,

Guru yang baik akan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian

siswa.5

Dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 159 Allah SWT Beriman:

              

                    

    

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan

mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.6

Dalam ayat tersebut, disebutkan sifat Nabi Muhammad Saw.

Walaupun dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang

berkaitan dengan perang uhud. Namun, dari segi pelaksanaannya, sikap Nabi

Saw dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Sikap tersebut ialah

berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seorang yang

4 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.105
5 Abdul Mujib Khan, Hadist Tarbawi, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 255
6 Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007),h. 72
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melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang

harus dihindari ialah tutur kata yang kasar serata sikap keras kepala dn harus

memberi maaf.7

Pada ayat tersebut menerangkan sifat dan sikap Nabi Muhammad.

Diantara sikap tersebut adalah ialah Nabi Muhammad lemah lembut dan

ramah tamah, tidak kasar dan kesal hati, selalu lapang dada, selalu

bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Setiap putusan yang sudah

dipertimbangkan dengan matang harus dilaksanakan dan kemudian

bertawakal kepada Allah SWT. Hendaknya seorang guru mencontoh sikap

Nabi Muhammad Saw tersebut.

Guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru, diteladani dan di

contoh, khususnya dalam proses pembelajaran. guru sepatutnya menjadi

sosok panutan siswa. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan

siswa untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Dalam penelitian

ini Guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru kurang baik dalam

memperlihatkan sikapnya terhadap siswa dalam proses pembelajaran seperti

guru lebih aktif menjelaskan dari pada siswa, sehingga siswa kurang aktif

dalam proses pembelajaran.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Yuzarion tentang sikap guru

terhadap siswa dalam belajar, yang mengatakan guru yang dapat diteladani

dan ditiru adalah sosok pendidik yang sangat dihormati. Sikap dan tindakan

yang efektif digunakan guru pada akhirnya dapat membangun kepercayaan

7 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keesan Al-Quran, (Jakarta:
Lentera Hati, 2003), h.258-259
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diri yang positif dalam kegiatan belajar siswa. Namun belakang ini

bermasalah, alangkah tidak idealnya jika seorang guru memperlihatkan sikap

dan perilaku yang kurang baik, seperti guru menerima panggilan telepon saat

jam pelajaran, kurang memberikan perhatian kepada siswa, dan guru marah-

marah tanpa sebab yang jelas. Permasalahan guru tersebut berhubungan

denagan guru tidak peduli dengan siswa dan belum menunjukan kebaikan,

belum bisa berbagi tanggung jawab, tidak sensitif menerima keragaman

siswa, belum mampu meningkatkan intruksi individu dalam belajar, dan

belum dapat mendorong kreativitas siswa. Hasil penelitian ini menunjukan

bahwa guru menurut presepsi siswa besikap mendukung (positif) terhadap

siswa dalam proses belajar, karena guru merupakan sosok yang begitu

dihormati, yang telah memberikan andil terhadap keberhasilan siswa di

sekolah. 8

Hal senada dengan hasil penelitian Muslimat tentang pengaruh

perhatian dan sikap guru terhadap minat belajar siswa, yang mengatakan

bahwa perhatian dan sikap guru mempengaruhi minat belajar siswa, sehingga

seorang guru harus mampu menunjukkan sikap yang baik pada siswa.

Mengingat pada saat ini banyak sikap dari seorang guru yang tidak lagi

mencerminkan sikapnya sebagai seorang guru karena adanya berbagai faktor

yang mestinya tidak terjadi dalam dunia pendidikan. Faktanya apabila

perhatian dan sikap guru bagus, maka minat belajar siswa bagus pula

8 Yuzarion Riki Kardo, Sikap Guru Terhadap Siswa Dalam Belajar, Vol 2, No. 2,
Desember 2012
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hasilnya, dan apabila perhatian dan sikap guru tidak bagus, maka minat

belajar siswa tidak bagus pula.9

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah

Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru, penulis melakukan pengamatan awal

disaat proses pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi sedang berlangsung,

penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Guru ekonomi tidak banyak menyediakan waktu untuk membimbing

siswa yang memiliki nilai di bawah KKM

2. Guru ekonomi lebih banyak menjadikan dirinya sumber belajar dari pada

melibatkan  aktivitas siswa

3. Masih ada guru ekonomi yang menggunakan metode pembelajaran yang

menoton

Berdasarkan gejala di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “SIKAP GURU TERHADAP SISWA DALAM

PROSES PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN EKONOMI

DI MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH PEKANBARU”.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai pada

judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan

istilah-istilah berikut ini:

9 Musilimat, Pengaruh Perhatian dan Sikap Guru Terhadap Minat Belajar Siswa, Vol 2,
NO. 1, Agusutus 2012
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1. Sikap Guru

Menurut Gourneau sikap guru terhadap siswa adalah

kecenderungan guru untuk bereaksi secara positif atau negatif,

mendukung atau tidak mendukung dalam bertindak,

berpendapat,memandang, menilai, dan memberikan perlakukan terhadap

siswa dalam belajar.10 Sedangkan menurut Thurstone dalam Hamalik

sikap guru merupakan tingkat afeksi yang positif dan negatif meliputi

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaulasi yang dihubungkan dengan objek psikologis yaitu siswa di

sekolah.11

Berdasarkan definisi di atas, sikap guru adalah kecenderungan

guru dalam bereaksi atau merespon secara positif atau negatif dan

mendukung atau tidak mendukung terhadap siswa saat proses

pembelajaran.

2. Proses Pembelajaran

Menurut Syaiful Sagala proses pembelajaran adalah sebagai proses

belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berfikir

yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat

meningkatkan kemampuan mengkrontruksi pengetahuan baru sebagai

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 12

Sedangkan dalam Krikulum 2013 mengisyaratkan bahwa proses

10 Gourneau, Lot. Cit
11 Hamalik, Oemar, Psikologi Belajar & Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,

2010), h.214
12Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Untuk Membantu Memecahkan

Problematika Belajar dan Mengajar, (Bandung: Alfabeta cv, 2014), h.62
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pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan

kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan

yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk

bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup

umat manusi. Oleh karena itu, proses pembelajaran diarahkan untuk

memperdayakan semua potensi siswa menjadi kompetensi yang

diharapkan. 13

Berdasarkan definisi di atas, proses pembelajaran adalah suatu

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku

siswa berubah kearah yang lebih baik.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Sikap Guru Terhadap Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru Belum

Maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka  penulis

membatasai permasalahan dengan memfokuskan pada Sikap Guru

13Asis Saefuddin & Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), h. 8
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Terhadap Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pada Mata Pelajaran

Ekonomi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis dapat

merumuskan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Sikap Guru

Terhadap Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pada Mata Pelajaran

Ekonomi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Sikap Guru Terhadap

Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Ekonomi di

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitan ini adalah:

a. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

pihak madrasah dalam pengambilan keputusan khususnya pada

peningkatan sikap guru.

b. Bagi guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan

mempermudah pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya

dalam memperbaiki sikapnya di dalam proses pemebelajaran.
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c. Bagi siswa

Diharapkan dapat mencontoh sikap yang baik dari guru di

dalam maupun di luar proses pembelajaran.

d. Bagi peneliti

Sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian dan

sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)


