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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran baik melalui kegiatan

informal maupun formal yang tujuannya tidak lain adalah untuk

pengembangan diri individu, untuk menguasi berbagai aspek baik kognitif,

afektif dan psikomotorik. Kegiatan pendidikan bukan hanya dilakukan dan

difasilitasi oleh guru di sekolah tetapi juga oleh orang tua, keluarga dan

lingkungan.1

Dari pengertian pendidikan di atas, dapat dipahami bahwasannya

proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan dalam pendidikan. Proses

pembelajaran pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan kreativitas

peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Faktor

psikologis yang turut menentukan keberhasilan dalam pembelajaran adalah

peran guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa.

Peran guru mempunyai  pengaruh  yang  besar terhadap pemahaman

siswa dalam memahami sebuah pelajaran. Guru yang berperan total dalam

memberikan pemahaman kepada siswa/i pada sebuah pelajaran maka siswa

akan benar-benar memahami sehingga siswa dapat mengingat dan kemudian

mempraktekannya dalam pengaplikasian tugas-tugas yang diberikan guru

serta pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari.

1 Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara,
2005)., hlm. 198
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Dari pengertian di atas, guru mempunyai peran yang penting. Sebab

guru  adalah  orang  yang  bekerjanya  mengajar,  membimbing,

mengarahkan,  melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peran guru

SMK sangat besar konstribusinya   dalam   pelaksanaan   proses

pembelajaran   di   dalam   kelas, setidaknya akan membentuk sikap siswa

dalam belajar, dan bagi guru sendiri ialah sebagai  alat  untuk  mencapai

tujuan  pelajaran. Keberhasilan  proses  pembelajaran merupakan suatu

harapan, baik guru maupun siswa. Salah satu faktor yang dijadikan ukuran

keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa

serta pemahaman siswa terhadap pelajaran yang diberikan guru.

Secara konseptual, peran guru dalam proses pembelajaran meliputi

banyak  hal  antara  lain  sebagai  model, manajer  kelas, mediator,

komunikasi, fasilitator dan evaluator. Akan tetapi kini guru hanya dipahami

sebagai tenaga  pengajar semata. Sementara  peran-peran  yang  lain  agaknya

tercampakan. Adanya   intervensi   pemerintah   yang   berlebihan   dalam

pendidikan   juga    semakin   menambah   parah   kondisi   tersebut. Misalnya

tuntutan   untuk   mengajar  sesuai  target kurikulum  yang  berlaku. Hal  ini

akan  mengakibatkan pemahaman, bakat kemampuan dan potensi-potensi

yang dimiliki oleh peserta didik  tidak akan  berkembang secara optimal tanpa

bantuan guru.

Bukan tanpa sebab bila kondisi dunia pendidikan kita sangatlah

memprihatinkan. Ada banyak hal yang membuat pendidikan melenceng

semakin jauh dari cita-cita idealnya sebagai wahana pembentukan jati diri
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maupun pengembangan potensi diri, diantaranya dari soal anggaran, nasib

guru yang tidak menentu, maupun harapan dan pesimisme terhadap reformasi

pendidikan.

Pada hakekatnya tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu

menjadi seorang yang berkualitas. 2 hal tersebut sesuai dengan Visi

pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara

Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait

dengan visi pendidikan nasional tersebut, reformasi pendidikan diantaranya

mengenai  pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma

pengajaran ke paradigma pembelajaran.

Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik

dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser

pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada

peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam

rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika,

sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya,

masyarakat, bangsa dan Negara.

Realitasnya kompetensi guru mempengaruhi terhadap pencapaian

tujuan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini penting karena kompetensi guru

2 M. Djumransjah, Dimensi-Dimensi Filsafat Pendidikan Islam, (Malang: Kutub Minar,
2005), hlm. 12
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memegang peran besar bagi pencapaian tujuan pendidikan.3 Dinyatakan

dengan tegas dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) bahwa ”Pendidik

harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.4

Kompetensi guru perlu ditingkatkan, baik kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi profesional.5

Hal ini di dukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

74  Tahun  2008 BAB II Pasal 2 di sebutkan Guru  wajib  memiliki

Kualifikasi  Akademik,  kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan   untuk   mewujudkan   tujuan

pendidikan nasional.6

Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan) telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru.7

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari

pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

3 Donald M. Medley, Patricia R Crook, “Research in Teaching Competency and
Teaching Tasks”, Theory into Practice (September 2001), vol 19 issue 4, hlm. 300.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP) Bab VI pasal 28 ayat (1).

5 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi, (Jakarta: Bumi Aksara,
2006), hlm. 34.

6http://gtk.kemdikbud.go.id/files/produk_hukum/pp_no_74_tahun_2008_tentang_guru1.p
df

7 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, hlm. 23.
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serta seni dan budaya. Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya

perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum

sebagai salah satu substansi pendidikan. Penyempurnaan kurikulum tersebut

di antaranya mengenai kualitas dan relevansi kurikulum pendidikan terhadap

kehidupan empiris.

Kurikulum sebagai salah satu substansi pendidikan perlu

didesentralisasikan terutama dalam pengembangan silabus dan

pelaksanaannya yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan

sekolah, dan kondisi daerah serta kebutuhan dunia usaha sebagai pengguna

jasa output pendidikan. Berbagai masalah tersebut harus ditanggulangi, baik

melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informa.8

Umat manusia hidup di dunia ini lahir senantiasa memiliki tujuan.

Banyak tujuan manusia yang diharapkan dapat tercapai dengan daya upaya

dan ihktiar yang dijalankannya. Allah pun memiliki tujuan menciptakan

manusia, yakni untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya. Proses

beribadah inilah yang mendorong umat manusia khusunya umat Islam

membutuhkan berbagai media yang memudahkan pencapaiannya. Dalam hal

pemenuhan materi, ekonomi menjadi satu bagian yang penting baik sebagai

aturan hukum maupun etika yang mengarahkan pada pencapaian

kesejahteraan hidup.9

8 Mulyasa, E, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik, dan
Implementasi, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), cet ke-3, hlm. 59.

9 M. Syafi’i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka
Alfabeta, 2006), cet ke-4, hlm. 2
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Secara filosofis individu memang merupakan pribadi yang utuh yang

keseluruhan hidupnya didukung oleh kemauan baik pada kebutuhan sisi

duniawi maupun spiritual. Dalam filsafat Islam tidak ditekankan adanya

dikotomi pada dua aspek ini, baik pada ranah individual maupun sosial

kemasyarakatan. Pada prinsip yang demikian terkandung nilai adanya unsur

kebebasan namun tetap dapat dipertanggungjawabkan bagi umat Islam ketika

ia berikhtiar untuk mencapai kemenangan hidupnya, termasuk kebutuhan

ekonominya.10

Kedatangan Islam sebagai agama terakhir merupakan pelengkap dari

semua agama sebelumnya. Dalam seluruh ajarannya Islam tidak hanya

tebatas pada masalah-masalah peribadatan, mulai dari syahadat, sholat, zakat,

puasa Ramadhan, hingga manasik haji, namun Islam datang dengan ajaran

lengkap meliputi semua tuntunan ibadah, muamalah, sosial, politik, ekonomi,

hukum hingga permasalah akhlak.11

Salah satu dari permasalan penting lainnya yang menyangkut

kehidupan umat manusia adalah tentang ekonomi. Islam telah menjelaskan

beberapa aturan dalam permasalah ekonomi. Semua harta kepemilikan sangat

diakui dalam Islam, bagaimana pembagian awal terhadap harta kekayaan

serta cara pemanfaatannya semua sudah diatur secara cantik oleh Islam.

Permasalah pasar serta semua hal yang berkaitan dengannya menjadi

perhatian penting, karena dari pasar semua kebutuhan masyarakat terpenuhi.

10Ibid , hlm. 6
11 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah, (Bandung:

Alfabeta, 2009), Cet Ke-1, hlm. 179
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Jika harga pasar stabil, maka ekonomi rakyat tidak terjadi permasalahan,

namun sebaliknya, jika harga pasar labil atau terjadi banyak kecurangan maka

bisa dipastikan keadaan masyarakat akan terganggu. 12

Ekonomi Islam sebagai salah satu cabang ilmu menuntun pelaku

ekonomi pada pencapaian kesejahteran hidup  melalui  dan distribusi  sumber

daya  yang didasarkan pada syari`ah. Aturan ini juga merupakan  perangkat

nilai, moral etis dalam beraktifitas lainnya yang memberikan daya kontrol

bagi setiap muslim dalam menjalankan perilaku kehidupan ekonominya. Pada

era kekinian tampaknya ekonomi Islam telah hadir sebagai solusi alternatif di

tengah pertarungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme sebagai

sistem yang sedang mengalami kebuntuhan karena belum mampu

memecahkan segenap permasalahan ekonomi. 13

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang

mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sangat

tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan

yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dalam ilmu Ekonomi Islam tidak

hanya di pelajari individu-individu sosial semata namun juga manusia yang

memiliki bakat religi. 14

Sistem Ekonomi Syari’ah adalah sebuah sistem ekonomi, yang

berdasarkan ke-Tuhanan dan etika. Ia terpancar dari aqidah Islamia. Islam

12 Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan
Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, (Jakarta : Rajawali Pers,
2008), hlm.4

13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam dari Teori ke Praktik, (Jakarta; Gema Insani,
2004), cet ke-8, hlm.167

14 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010) , hlm.1
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sengaja diturunkan oleh Allah swt untuk seluruh umat manusia. Etika Islam

mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan

menjauhkan rasa iri dengki dan dendam. Selain itu juga mengajarkan

berkasih sayang, terutama kepada yang lemah. Sendi dasar yang digunakan

dalam system Ekonomi Syari’ah adalah sifat pertengahan yang merupakan

cirri umat islam. Jiwa tatanan dalam ekonomi islam adalah keseimbangan

(tawazun) dan keadilan (al adl). 15

Ulama-ulama Islam kontemporer mendalami lebih dalam tentang

semua permasalahan perekonomian Islam dengan merujuk kembali pada dalil

Qur`an, sunah, atsar para Sahabat juga dari beberapa yang tertera di kitab-

kitab. Seperti larangan riba, ihtikar, tadlis, ghoror, talaqi rukban,maisir.

Semua berlandaskan mu`amalat yang di perbolehkan Islam serta banyak

disinggung dalam buku-buku Fikh Klasik seperti bai`, ijaroh, rahn, wakalah,

kafalah, dan lainnya. Kemudian disesuaikan dengan pemasalahan ekonomi

pada zaman modern seperti sekarang ini juga menemukan penyelesaian dari

berbagai pemasalahan yang ada. 16

Saat ini sudah seharusnya setiap orang islam harus bertanggung jawab

untuk menyebar luaskan sistem Ekonomi Syari’ah agar dapat diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ini adalah seorang guru atau

pengajar. Karena sudah seharusnya pemahaman tentang Ekonomi Syari’ah di

ajarkan kepada anak-anak sejak usia dini, sejak masa-masa dibangku sekolah,

15 Ibid,. hlm. 3
16 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers,

2011), Ed.4,hlm, 222
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sehingga pemahaman tentang Ekonomi Syari’ah telah tertanam dalam diri

manusia sejak dini.

Upaya membangun literasi keuangan Syari’ah juga harus dilakukan

kepada para guru-guru pendidikan terutama pada sekolah-sekolah berbasis

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Guru merupakan contoh teladan bagi

seorang siswa, apa-apa yang disampaikan oleh seorang guru mempunyai

pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan pola pikir siswa. Seorang

guru harus meng update setiap info-info terbaru terutama untuk

perkembangan islam itu sendiri. Bahwa dunia Islam memiliki tata cara sendiri

dalam hal ekonomi. Sehingga ilmu-ilmu tentang ekonomi kapitalis dan

sosialis yang biasanya dipelajari di dunia pendidikan sudah seharusnya untuk

di buang jauh-jauh dan mulai kita tanamkan nilai-nilai ekonomi Syari’ah pada

siswa, terutama pada siswa berbasis madrasah. Karena mereka adalah ujung

tombak untuk menyebarkan dakwah islam.

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang paling utama bagi

siapapun, pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk

kehidupan, selain itu diyakini juga mampu memainkan peran yang signifikan

dalam membentuk pemahaman yang mendalam. Dengan demikian

pendidikan sebagai  media untuk menyiapkan dan membentuk kehidupan

sosial, sehingga akan menjadi basis institusi pendidikan yang sarat akan nilai-

nilai idealisme.17

17Nurhadi, Kurikulum 2004 Pertanyaan dan Jawaban, (Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 27
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Menurut para ahli sosiologi pendidikan Soejono Soekanto, terdapat

relasi resiprokal  (timbal-balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial

masyarakat.  Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia

pendidikan  merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di dalam

kehidupan  sehari hari atau kehidupan bermasyarakat.  Dengan demikian,

sekolah adalah epitome (skala kecil) dari masyarakat. 18

Hal seperti ini yang seharusnya terjadi dalam dunia pendidikan guru

harus menyampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan bagi para siswa nya,

termasuk dalam ini adalah masalah Ekonomi Syari’ah yang hari ini sudah

seharusnya semua orang mengetahui dan menerapkannya dalam kehidupan

sehari-hari.  Masalah Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

masyarakat. Sudah seharusnya nilai-nilai ekonomi Syari’ah ditanamkan pada

pendidikan anak-anak sejak usia dini.

SMKIT Perbankan Syari’ah Al-Izhar School Pekanbaru merupakan

Sekolah Menengah Kejuruan Pertama yang berbasis Ekonomi Syari’ah dalam

hal ini lebih spesifik kepada perbankan Syari’ah di Provinsi Riau. 19

Hal ini merupakan sebuah perkembangan yang sangat menarik bagi

dunia pendidikan khusus nya untuk wilayah Provinsi Riau, tidak menutup

kemungkinan dan diharapakan dapat menjadi barometer sebagai contoh bagi

daerah-daerah lain di provinsi Riau untuk dapat mengembangkan pendidikan

18 Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Penerbit ANDI), hlm.
86

19 Wawancara dengan Bpk Martius, Kepala Sekolah SMKIT Perbankan Syariah Al-Izhar
School Pekanbaru, tgl. 01 September 2016, Pekanbaru.
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berbasis Ekonomi Syari’ah, sehingga nilai-nilai Enterprenuare Muslim

tertanam sejak di bangku-bangku sekolah.

Dalam pengembangan Ekonomi Syari’ah di bidang sekolah tentu

pastinya tidak terlepas dari peran Guru yang mengajar di dalamnya, sehingga

guru yang mengajar sudah semesti nya adalah orang-orang yang berkompeten

di bidangnya. Sehingga apa-apa yang disampaikan tidak akan keluar dari

zona atau ruang lingkup Ekonomi Syari’ah itu sendiri. Karena bagaimanapun

guru sangat memiliki peran terhadap kemajuan siswa-siswi nya.

Berdasarkan latar belakang di ataslah penulis tertarik untuk

melakukan penelitian di SMK Perbankan Syari’ah Al-Izhar School Pekanbaru

dengan Judul “Pengaruh Peran Guru Terhadap Pemahaman Ekonomi

Syari’ah Pada Siswa SMKIT Perbankan Syari’ah Al-Izhar School

Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang

penulis angkat, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang terdapat

pada judul yang penulis teliti. Diantaranya adalah:
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1. Peran

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata “Peran” memiliki arti bagian

dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 20 Peran memiliki arti yakni

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 21

2. Guru

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya

manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru

yang merupakan salah satu unsur dibidang pendidikan harus berperan

secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional,

sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin berkembang. 22

3. Pemahaman

pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan

arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi

pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk

tertentu ke bentuk yang lain. 23

4. Siswa

Siswa atau sering disebut sebagai Peserta didik adalah anggota

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan

20 Amran YS Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia,
1994), hlm. 449

21 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 854
22 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 2014), cet. ke -22, hlm. 125
23 Nana  Sudjana. Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar.  (Bandung:  PT.  Remaja

Rosdakarya, 1995)., hlm. 24.
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formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis

pendidikan tertentu. 24

5. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas

manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi

terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa

Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan

νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis

besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen

rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau

ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam

bekerja.25

6. Syari’ah

Istilah Syari’ah berasal dari bahasa arab yang berarti “jalan menuju

sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum

atau peraturan yang ditentukan Allah Swt untuk hamba-Nya sebagaimana

yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah

Muhammad Saw dalam bentuk Sunnah (Hadis).26

24 https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
25 https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
26 Widya Ningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada

Media, 2007), hlm. 4
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah:

a. Kurangnya pemahaman siswa tentang Ekonomi Syari’ah

b. Minimnya keilmuan tentang Ekonomi Syari’ah yang di bahas di

Sekolah-sekolah

c. Kurangnya peran guru dalam menyampaikan kaidah-kaidah Ekonomi

Syari’ah

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topic yang diangkat,

maka peneliti membatasi masalah pada Peran guru terhadap pemahaman

Ekonomi Syari’ah pada Siswa SMK Perbankan Syari’ah Al-Izhar School

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah ada pengaruh peran guru terhadap pemahaman Ekonomi Syari’ah

pada siswa SMKIT Perbankan Syari’ah Al-Izhar School Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian

ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
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Menganalisa pengaruh peran guru terhadap pemahaman Ekonomi

Syari’ah pada siswa SMKIT Perbankan Syari’ah Al-Izhar School

Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah dalam

mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan dan

prakteknya di lapangan. Bagi para pembaca diharapkan juga bermanfaat

untuk menambah wawasan mengenai pengaruh peran guru terhadap

pemahaman Ekonomi Syari’ah. Bagi pihak sekolah dan guru penelitian

ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang positif dalam

menjalankan profesi sebagai seorang guru agar dapat lebih meningkatkan

kualitas kompetisi.


