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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keteladanan merupakan metode langsung yang dipraktikkan oleh guru. 

Melalui contoh-contoh yang tepat, maka siswa akan meniru apa yang 

dicontohkan. Siswa merupakan peniru yang baik. Adapun yang dilihat dan 

didengar oleh siswa dari orang-orang dewasa, maka itu yang akan diikuti. Apa 

yang diperagakan melalui ucapan dan peragaan lebih mudah diikuti oleh 

siswa. Untuk itu, terlebih dulu guru memberikan contoh.
1
 

Keteladanan guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik, 

yang patut ditiru oleh siswa yang dilakukan oleh seorang guru di dalam 

tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun perbuatannya yang dapat di 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa, baik di sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat.
2
 

Keteladanan yang baik, akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain 

untuk meniru atau mengikutinya, dengan adanya contoh ucapan, perbuatan 

dan contoh tingkah laku yang baik dalam hal apapun, maka hal itu merupakan 

amaliyah yang penting bagi pendidikan siswa. E. Mulyasa mengemukakan 

bahwa keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari 
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seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, memuji kebaikan atau 

keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu.
3
 

Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 21: 

 

Artinya: “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”.
4
 

 

Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang di lakukan guru akan 

mendapat sorotan para siswa serta orang di sekitar lingkungannya yang 

menganggap atau mengakuinya sebagai guru.
5
 Guru mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku siswa. Untuk itulah guru harus menjadi contoh (suri 

tauladan) bagi siswa, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari 

sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan 

dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru.
6
 

Siswa pada usia pendidikan dasar dan menengah pada umumnya 

cenderung meneladani (meniru) guru atau pendidiknya. Hal ini memang 
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karena secara psikologis siswa memang senang meniru, tidak saja yang baik, 

bahkan terkadang yang jeleknya pun mereka tiru. 

Seorang guru harus mampu membantu siswanya mengembangkan pola 

perilaku, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai 

alat untuk menegakkan disiplin.
7
 Perilaku merupakan aktivitas yang ada pada 

individu atau organisme yang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai 

akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu atau 

organisme itu sendiri.
8
 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa perilaku adalah aktivitas yang timbul dengan sendirinya pada individu 

atau organisme dan adanya rangsangan terhadap invidu atau organisme itu 

sendiri. 

Perilaku siswa dapat dikatakan baik bila dilihat dari indikator sebagai 

berikut; hormat dan santun kepada orang tua, guru dan sesama manusia, suka 

bekerja keras dan disiplin, peduli dan membantu orang lain, terpercaya, jujur, 

pemaaf dan berani.
9
 Dapatlah dipahami bahwa, keteladanan  guru menjadi 

penting dalam pendidikan, keteladanan dapat merubah perilaku siswa ke arah 

yang positif. Apabila guru memberikan keteladanan yang baik kepada 

siswanya maka akan menumbuhkan hasrat bagi siswa tersebut untuk 

mengikuti dan meneladaninya.  

Berdasarkan studi pendahuluan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru, penulis menemukan bahwa guru berpakaian rapi ke sekolah, guru 
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berkata baik kepada siswa, guru memberikan senyuman ketika bertegur sapa 

dengan siswa, guru menyuruh siswa untuk membuang sampah pada 

tempatnya, dan guru datang tepat waktu. 

Penulis masih menemukan gejala-gejala yaitu sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak hormat dan santun  kepada guru 

2. Masih ada siswa yang tidak disiplin di sekolah 

3. Masih ada siswa yang kurang peduli, dan berkelahi dengan teman-

temannya 

4. Masih ada siswa yang berkata tidak sopan dan berbohong kepada guru dan 

temannya 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

masalah ini dengan judul  Pengaruh Keteladanan Guru terhadap Perilaku 

Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi  di Sekolah Menengah Atas Negeri 

12 Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

Penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut 

agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada 

atau timbul dari suatu perbuatan seseorang yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang
.10

 Berdasarkan pengertian tersebut 
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dapat di simpulkan bahwa pengaruh merupakan daya yang timbul dari 

sesuatu orang atau benda. 

2. Keteladanan Guru 

Menurut E.Mulyasa keteladanan adalah pembiasaan dalam bentuk 

perilaku sehari-hari seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, memuji 

kebaikan atau keberhasilan orang lain, dan datang tepat waktu.
11

 

Keteladanan Guru adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik, 

yang patut ditiru oleh siswa yang dilakukan oleh seorang guru di dalam 

tugasnya sebagai pendidik, baik tutur kata ataupun perbuatannya yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa, baik disekolah 

maupun dilingkungan masyarakat.
12

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa keteladanan guru adalah tingkah laku guru yang patut 

ditiru atau dicontoh oleh siswa baik tutur kata, cara berpakaiannya atau 

perbuatan yang dapat diterapkannya dalam kehidupan disekolah dan diluar 

sekolah. 

3. Perilaku 

Perilaku merupakan aktivitas yang ada pada individu atau organisme yang 

tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus 

atau rangsang yang mengenai individu atau organisme itu sendiri.
13

 

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku 

merupakan eskpresi sikap seseorang yang dibentuk dalam dirinya karena 

berbagai hambatan atau tekanan dari luar atau dalam dirinya. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, 

penulis dapat mengidentifikasi masalah ini sebagai berikut: 

a. Perilaku siswa disekolah belum maksimal  

b. Keteladanan guru sudah maksimal tetapi perilaku siswa belum 

maksimal 

c. Pengaruh keteladanan guru terhadap perilaku siswa belum maksimal 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah 

dan memfokuskan penelitian ini pada Pengaruh Keteladanan Guru 

terhadap Perilaku Siswa Materi Pembelajaran APBN dan APBD pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah seberapa besarkah pengaruh keteladanan guru 

terhadap perilaku siswa materi pembelajaran APBN dan APBD pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Keteladanan Guru terhadap Perilaku Siswa Materi Pembelajaran APBN 
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dan APBD pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam upaya melakukan 

inovasi dan pedoman dalam memberikan konstribusi bagi guru yang 

telah disertifikasi agar lebih meningkatkan kinerjanya. 

b. Bagi Guru, agar dapat menjadikan pedoman dalam memperbaiki 

kinerjanya dalam proses pembelajaran khususnya dalam memberikan 

keteladanan kepada siswa. 

c. Bagi siswa, sebagai bahan masukan untuk para siswa agar dapat 

meningkatkan perilaku yang baik di sekolah. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman khususnya yang berkenaan dengan 

keteladanan guru. 

 


