
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha dan upaya para pendidik yang bekerja

secara interaktif dengan para peserta didik untuk meningkatkan,

mengembangkan, mencerdaskan dan melatih keterampilan peserta didik.

Dengan demikian bukan hanya anak didik yang dikembangkan dan

ditingkatkan ilmu pengetahuannya dan kecerdasannya, melainkan juga para

pendidik dan semua orang yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam pendidikan.1

Tujuan pendidikan nasional adalah membangun kualitas manusia yang

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan

kebudayaan dengannya sebagai warga negara yang berjiwa pancasila

mempunyai kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti ,berkepribadian yang kuat,

cerdas, terampil, mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dan

dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan

lingkungannya.2

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan tersebut dapat diketehui

bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukanbukan hanya

untuk mengembangkan kecerdasan serta membangun akhlak mulia siswa

melainkan juga para pendidiknya. Oleh karena itu pendidik juga harusselalu

1Hamdani, Dasar-Dasar Kependidikan, Bandung:Pustaka 2011, Setia, hal. 21
2Suryasubroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan, 2012, Jakarta:Rhineka

Cipta, hal. 12
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mengembangkan diri, karena faktor mendasar yang menentukan tercapainya

tujuan dari pendidikan adalah seorang guru, disebabkan guru merupakan

orang yang secara langsung berhadapan dengan siswa untuk memberikan ilmu

yang dimiliki serta memberikan teladan langsung kepada siswa melalui

tindakan yang dilakukannya saat proses pendidikan berlangsung. Pada

kenyataannya banyak kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam

dunia pendidikan yang melibatkan seorang guru seperti melakukakan tindak

kekerasan terhadap siswa,berkata yang kurang sopan, bahkan sampai

melakukan hal yang bertentangan dengan norma agama. Maka peristiwa

seperti ini akan berakibat buruk bagi dunia pendidikan karena pendidikan

nasional pada hakikatnya merupakan kegiatan yang memberikan pengaruh

positif terhadap anak didik dan masyarakat sekitarnya. Dari kenyataan-

kenyataan tersebut, seharusnya kompetensi guru perlu ditingkatkan guna

menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan

dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru

dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.Berdasarkan peraturan

pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang guru dinyatakan bahwa

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik,

kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian.3

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan

perilaku peribadi seorang guru yang memiliki nilai budi pekerti sehingga bisa

3 Nasrul Hs, Profesi Dan Etika Keguruan, 2014, Yogyakarta,:Aswaja Presindo, hal. 39
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terpancar dalam perilaku kehidupan.4 Kompetensi kepribadian merupakan

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan

stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan peserta didik, dan berakhlak

mulia.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 Dari penjelasan

tersebut dapat dijelaskan bahwa kompetensi kepribadian  guru merupakan

kompetensi berhubungan dengan perilaku guru yang ditampilkan, sehingga

akan mewujudkan seorang guru yang memilki budi pekerti dan perilaku yang

baik dalam tugasnya  sebagai seorang pendidik disekolah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku adalah “tanggapan

atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap) tidak saja badan atau

ucapan.7 Guru dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan norma-norma

yang berlaku dimasyarakat ataupun disekolah, seorang guru harus

memperhatikan sikapnya,gaya bicara, kebiasaan kerja, pengalaman, pakaian,

berfikir, perilaku neuritis, selera, keputusan dan gaya hidup secara umum.8

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa menjadi seorang guru yang

digugu dan ditiru guru harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu

4Ardiyansah, Menjadi Tutor Terampil Dan Professional, 2014, Yogyakarta:Graham Ilmu,
hal.63

5 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, Bandung:Remaja Rosdakarya,
2009, hal. 117

6 Riswanti, Kepribadian Dan Etika Profesi Bandung:Graha Ilmu, 2008, hal. 5
7Frista Artnandi W, Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media,

hal. 464

8 Zainal Asril, Micro Teaching, 2013, Bandung:Rajawali Pers, hal. 11
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pendidikan, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan mampu menggunakan

emosional yang tinggi seperti antusias, gembira, penuh minat, bergairah, serta,

memandang ,bicara dan berbusana secara professional. Oleh karena itu

seorang guru harus mempunyai perilaku yang baik karena akan berdampak

positif terhadap dunia pendidikan terutama dalam aspek koqnitif yang

menjadikan dunia pendidikan sebagai agen perubahan perilaku bukan hanya

sebagai kegiatan belajar mengajar semata. Dengan demikian maka

terwujudlah pendidik yang  mempunyai inteligensi tinggi yang berakhlak

mulia.

Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru merupakan salah satu

lembaga pendidikan Swasta tingkat menengah atas yang ada di Kota

Pekanbaru yang diberi tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan

mendidik siswa agar bertakwa, berakhlak, berilmu sesuai dengan norma-

norma dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana lembaga pendidikan lainnya,

Sekolah menengah atas PGRI Pekanbaru senantiasa terlibat dalam hal

pengembangan profesi guru, dan juga kepala sekolah  senantiasa melakukan

dan memotivasi guru-guru agar mengikuti kegiatan–kegiatan seperti berbagai

pelatihan-pelatihan dengan harapan guru-guru memiliki kompetensi yang

memadai dan memiliki perilaku yang baik dalam mengajar.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan disekolah

menengah atas PGRI Pekanbaru, guru telah memiliki kompetensi kepribadian,

hal ini terlihat dari guru mampu menjadi teladan bagi siswa baik dari segi
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ucapannya, penampilannya, dan cara interaksinya. Namun masih ada sebagian

guru yang perilakunya terlihat seperti  gejala berikut ini:

1. Berbicara kepada siswa dengan bahasa yang kurang sopan misalnya

memanggil nama siswa dengan julukan

2. Kurang berinteraksi dengan baik kepada siswa saat proses pembelajaran,

hal ini terlihat dari guru kurang menegur siswa yang berperilaku

menyimpang saat proses pembelajaran.

3. Terlambat masuk dalam kelas, hal ini terlihat dari siswa yang keluar masuk

saat jam pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut maka penulis tertarik untuk

melaksanakan penelitian dengan judul hubungan kompetensi kepribadian guru

dengan perilaku guru ekonomi dalam proses belajar mengajar disekolah

menengah atas pgri pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

1. Hubungan

Hubungan berarti hubungan antara dua varuabel atau lebih.

Hubungan kompetensi kepribadian guru dengan perilaku guru ekonomi

dalam proses belajar mengajar disekolah menengah atas PGRI Pekanbaru.9

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan sifat-sifat unggul seseorang,

seperti ulet, tangguh atau tabah dalam menghadapi tantangan atau

kessulitan, cepat bangkit apaila mengalami kegagalan, memiliki etos

belajar, dan etos kerja yang tinggi, berfikir positif, terrhadap orang lain,

9Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung:Alfabeta, hal.231
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bersikap seimbang antara mengambil dengan memberi dalam hubungan

sosial, dan memiliki komitmen atau tanggung jawab.10

3. Perilaku Guru

Perilaku adalah sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala

sesuatu yang dilakukan manusia, misalnya kegiatan yang dilakukan

manusia dalam kehidupannya sehari-hari seperti, bekerja dengan giat atau

malas, dan  berkomunikasi misalnya berbicara dengan orang lain, bertukar

pendapat, baik menerima pendapat atau menolaknya.11 Jadi yang

dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah perilaku yang dimiliki guru

ekonomi disekolah menengah atas PGRI Pekanbaru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas,

makapenulis mengemukakan beberapa permasalahan, di antaranya sebagai

berikut:

a. Perilaku guru dalam proses pembelajaran disekolah menengah atas

PGRI pekanbaru belum maksimal.

b. Keterkaitan kompetensi kepribadian guru dengan perilaku guru

ekonomi dalam proses pembelajaran sekolah menengah atas PGRI

Pekanbaru belum maksimal.

10Ramayulis, Profesi Dan Etika Keguuan, 2013, Jakarta:Kalam Mulia, hal. 53
11Khaerul Umam ,Perilaku Organisasi,2010, Bandung: Pustaka Setia, hal. 41
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2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan ini dengan memfokuskan

penelitian pada hubungan kompetensi kepribadian guru dengan perilaku

guru ekonomi dalam proses belajar mengajar disekolah menengah atas

PGRI Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar

hubungan kompetensi kepribadian guru dengan perilaku guru ekonomi

disekolah menengah atas PGRI Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubunganyang

signifikasi antara kompetensi kepribadian guru dengan perilaku guru

ekonomi dalam proses belajar mengajar disekolah menengah atas PGRI

Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi guru, sebagai masukan kepada guru agar dapat berusaha memiliki

kepribadian yang baik.

b. Bagi Sekolah, sebagai bahan evaluasi sekolah dalam meningkatkan

kepribadian guru.

c. Bagi Peneliti, syarat menyelesaikan perkuliahan diprogram studi

pendidikan ekonomi fakultas tarbiyah dan keguruan UIN suska Riau

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd).


