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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan tidak terlepas dari istilah kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan  pembelajaranadalah suatu kegiatan terjadinya interaksi antara guru 

dan siswa yang belajar.Interaksi guru dan siswa apabila guru mampu 

menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan dan siswa mampu 

melakukan aktivitas belajar pada saat pembelajaran berlangsung.  

Jika interaksi antara guru dan siswa sudah berjalan, maka akanterjadi 

suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 

siswa merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. 

Salah satu peran penting seorang guruadalah peranannya sebagai 

pemimpin di dalam kelas. Kepemimpinan guru sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru. 

Keberhasilan seorang guru tergantung kepada kemampuan guru dalam 

memimpin kelas dan menerapkan kepemimpinannya. 

Kepemimpinan dapat diartikan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan 

saja, tidak harus dalam organisasi tertentu. Siapa saja dapat melakukan 

kepemimpinan asalkan mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam hal 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mulyasa 
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cara seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang dinyatakan dalam bentuk 

perilaku sehari-hari ini disebut dengan gaya kepemimpinan. 
1
 

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahan yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. 

Menurut Thaha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan seseorang pada saat orang tersebut mempengaruhi perilaku orang 

lain seperti yang ia lihat.  

Gaya kepemimpinan akan menentukan efektivitas dan efesiensi 

kepemimpinan seseorang. Pengelolaan kelas yang berhasil dengan baik akan 

ditentukan pula oleh kepemimpinan dan gaya kepemimpinan guru yang 

mengelola kelas tersebut. Gaya memimpin kelas memberikan bobot tersendiri 

bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dalam mentransfer 

materi pelajaran kepada siswa. 
2
 

Gaya kepemimpinan guru adalah pola tindakan yang dilakukan guru, 

yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan siswa.Pola 

tindakan yang perlu dimiliki guru adalah pola tindakan berorientasi pada 

tugas, dan yang berorientasi pada hubungan. 

Guru dituntut untuk memiilki kemampuan dalam menentukan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi supaya pembelajaran 

dikelas menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien. Paling tidak terdapat 

tiga gaya kepemimpinan guru yaitu : 1) gaya kepemimpinan otoriter, 2) gaya 
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kepemimpinan demokratik atau partisipatif, dan 3) gaya kepemimpinan bebas 

(laissez faire). 
3
Gaya kepemimpinan otoriter akan mengahasilkan sikap siswa 

yang submissive atau apatis. Tapi dipihak lain akan menimbulkan sikap 

agresif. Dengan kepemimpinan yang otoriter peserta didik hanyak akan aktif 

kalau ada guru dan kalau guru tidak mengawasi maka semua aktivitas 

manejadi menurun. Aktivitas proses belajar-mengajar sangat tergantung pada 

guru dan menuntut sangat banyak perhatian dari guru.
4
 

Para guru disekolah dalam melaksanakan tugasnya di kelas sebaiknya 

cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis, hal ini dapat 

dilihat dari perilaku guru yang tampak penuh persahabatan, saling 

mempercayai, dalam memecahkan permasalahan kesulitan belajar.
5
 

Gaya kepemimpinan demokratislebih memungkinkan terbinanya sikap 

persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling 

mempercayai.Sikap ini dapat membantu menciptakan iklim yang 

menguntungkan bagi terciptanya kondisi proses belajar mengajar yang optimal 

peserta didik akan belajar secara produktif baik pada saat diawasi guru 

maupun tanpa di awasi oleh guru. Aktivitas belajar peserta didik akan berjalan 

secara produktif baik pada pada saat diawasi oleh guru maupun tanpa diawasi 

guru.
6
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Gaya kepemimpinan demokratis menjadikan siswa merasakan 

kepuasan terhadap materi yang disampaikan karena ada kesempatan bagi 

murid tersebut untuk turut berpartisipasi dalam belajar. Itu sebab gaya ini 

dianggap paling tepat untuk menciptakan siswa yang produktif (aktif dalam 

mengikuti proses belajar). 
7
 

Sedangkan dalam kepemimpinan laissez faire, guru terlalu sedikit 

bahkan sama sekali tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya 

serta banyak memberikan kebebasan kepada siswanya. Dan guru melepaskan 

tanggung jawab kepada anggota kelompok.
8
 

Gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada-tidaknya 

peluang siswa untuk berbagi pendapat dan membuat keputusan.
9
 Kegiatan 

siswa memberikan pendapat dan membuat keputusan merupakan salah satu 

dari jenis-jenis aktivitas belajar yang dikatakan oleh Paul B Dierish
10

 Jadi 

dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan guru dalam pembelajaran 

berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. 

Aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari adanya kegiatan dan 

kesibukan siswa seperti siswa mendengarkan, menulis, mencatat, dan 

sebagainya. Ketika guru memberikan penjelasan materi pelajaran, maka setiap 

siswa  diharuskan untuk mendengarkan dan memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. Siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang 
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disampaikan guru dengan aktif jika siswa berada dalam kondisi siap untuk 

menerima dan melakukan segala aktivitas belajar yang dilakukan dengan baik. 

Sardirman mengatakan pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak 

ada belajar jika tidak ada aktivitas.Itulah mengapa aktivitas merupakan prinsip 

yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar.
11

 Termasuk di dalam 

proses pembelajaran akuntansi, siswa diharapkan mempunyai aktivitas dalam 

belajar. Karena dengan adanya aktivitas belajar siswa dalam proses belajar 

akuntansi, maka tujuan pembelajaran akuntansi akan dapat tercapai. 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Keuangan Pekanbaru, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

guru sudah baik, terlihat adanya dari ketiga gaya kepemimpinan guru tersebut, 

guru akuntansi sudah menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratis 

didalam pembelajaran dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa, namun 

kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas 

belajar pada proses pembelajaran akuntansi, hal ini terlihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa yang belum fokus memperhatikanguru ketika guru 

menjelaskan materi pelajaran 

2. Masih ada siswa yang belum mampu bertanya dan belum mampu 

mengemukakan pendapatnya saat pembelajaran berlangsung 

3. Masih ada siswa yang belum mampu memecahkan masalah dalam 

pembelajaran. 
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4. Masih ada siswa yang belum membuat kesimpulan pelajaran dan belum 

mencatat materi yang disampaikan oleh guru 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis ingin melihat dan 

mengetahui serta membuktikan melalui penelitian ini bagaimana 

besarnyapengaruh  antara gaya kepemimpinan demokratis guru terhadap 

aktivitas belajar siswa, dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Demokratis Guru  Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Akuntansi Di Sekolah Menengah Kejuruan Keuangan 

Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dalam penelitian 

ini, maka penulis akan menjelaskan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan Guru 

Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mempengaruhi perilaku orang lain 

seperti yang ia lihat
12

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya 

memimpin (mengarahkan, membimbing, mengendali dan mengevaluasi 

yang dipergunakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 
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partisipasi.
13

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik.
14

 

Gaya kepemimpinan demokratis guru merupakan gaya 

kepemimpinan yang cenderung memberikan bimbingan kepada siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan siswa diberikan kesempatan 

memberikan koreksi terhadap guru dan gagasan siswa sangat diperhatikan 

untuk menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis. Dalam 

gayakepemimpinan guru seperti ini akan muncul sikap bersahabat, terbuka, 

kreatif dan kerjasama
15

 

Gaya kepemimpinan demokratis guru yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah guru sebagai pemimpin didalam kelasnya yang 

memimpin siswa serta mengarahkan, membimbing serta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. 

2. Aktivitas belajar  

 Aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

keaktifan atau kegiatan.Encep Safrudin menjelaskan aktivitas belajar 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan individu sebagai perubahan tingkah 

laku individu melalui melalui praktek dan pengalaman tertentu.
16

 

                                                             

 13
 Nurhattati Fuad, Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, Jakarta : Raja Grafindo 

persada, 2014, hlm. 234 

 
14

  Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010,  hlm. 31 

 15
Vivit Marganiati dan Susena, Hubungan Persepsi Gaya Kepemimpinan Guru Dengan 

Prestasi Belajar PKN Siswa Di SMP Negeri 2 Kokap Kulonprogo Yogyakarta, (Jurnal Ilmiah 

Prodi Ppkn FKIP Universitas Ahmad Dahlan vol.3 1, Juli 2013, hlm.15 

 
16

Encep Safurdin Muhyi,  Kepemimpinan Pendidikan Transformasional, Jakarta: Diadit 

Media Press, 2011, hlm. 95 



8 

 

Aktivitas belajar yang di maksud dalam penelitian ini adalah 

keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga 

siswa akan memperoleh manfaat dari aktivitas belajar tersebut. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

a. Aktivitas belajar siswa di dalam kelas belum maksimal.  

b. Guru sudah menerapkan gaya kepemimpinanyang demokraktis di 

dalam kelas namum aktivitas belajar siswa belum maksimal. 

2. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perlu adanya suatu 

pembatasan masalah.hal ini dikarenakan agar hasil penelitian lebih fokus 

pada satu masalah dan dapat mendalami permasalahan tersebut.Maka 

penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Guru Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi di 

Sekolah Menengah Kejuruan Keuangan Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan 

masalah,  maka peneliti merumuskan permasalahannya adalah :Apakah 

ada pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan demokratis guru 

terhadap aktivitas belajar siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi di Sekolah 

Menengah Kejuruan Keuangan Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruhgaya 

kepemimpinan demokratis guru terhadap aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Keuangan Pekanbaru.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan kepada guru untuk meningkatkan gaya 

kepemimpinan dalam pembelajaran dengan tepat sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

b. Bagi Siswa 

Agar siswa mendapatkan proses pendidikan yang lebih baik, 

menbantu siswa meningkatkan prestasi belajarnya, serta membantu 

siswa dalam menghadapi kesulitan saat pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas sekolah, khususnya dalam pembelajarannnya dengan  

menerapkan gaya kepemimpinan dalam pembelajaran. 

d. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

pemecahan masalah serta mengaplikasikan ilmu yang di dapat dari 

penelitian ini. 

 


