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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan selalu berhubungan dengan upaya pembinaan manusia,

maka keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya,

unsur manusia yang paling menentukan berhasilnya pendidikan adalah

pelaksana pendidikan yaitu guru.1 Guru menempati peranan kunci dalam

mengelola kegiatan pembelajaran, peranan kunci ini dapat diemban apabila ia

memiliki tingkat kemampuan profesional yang tinggi.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

perserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap.2 Peserta

didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase perumbuhan

dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan

perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu

bimbingan dari seorang pendidik.3 Pernyataan dari definisi tersebut dapat

dipahami bahwa guru memegang peranan penting dalam membimbing siswa,

salah satu bimbingan yang diberikan adalah bimbingan tentang sikap. Sikap

merupakan suatu yang muncul dari diri siswa sebagai pernyataan yang

1 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h. 2
2 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 38
3 Ibid., h. 77



2

diamatinya. Baik buruknya sikap ini tergantung pendidikan dan bimbingan

yang diterimanya.

Kedudukan guru sebagai pendidik dan pembimbing tidak bisa

dilepaskan dari guru sebagai peribadi. Kepribadian guru sangat mempengaruhi

peranannya sebagai pendidik dan pembimbing. Dia mendidik dan

membimbing para siswa tidak hanya dengan metode-metode penyampaian

yang digunakannya, tetapi dengan seluruh kepribadiannya. Sebagai pendidik

guru tidak hanya penanam dan pembina nilai-nilai tetapi juga berperan sebagai

model, sabagai contoh suri tauladan bagi siswanya.4 Kepribadian guru yang

dapat dijadikan teladan dapat dilihat dari penampilan fisiknya, jika guru yang

menggangap dirinya sebagai contoh bagi anak didiknya maka ia akan

memperhatikan penampilan dirinya baik dari tindakannya, ucapan, cara

bergaul, dan berpakaian, maka dari itu harus bersifat sederhana dan rapi

dengan tidak memakai sesuatu yang dapat mencolok mata oleh anak didik,

karena hal itu dapat menggangu proses belajar mengajar di dalam kelas dan

dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap guru tersebut.

Keberhasilan dari pendidikan tidak akan terlepas dari pribadi guru,

tidaklah berlebihan bila anak didik selalu mengharapkan figur guru yang

senantiasa memperhatikan kepentingan mereka. Figur guru yang

memperhatikan kepentingan siswa biasanya mendapatkan extra perhatian dari

anak didik. Hal ini erat hubungannya dengan kepribadian guru.

Kepribadian guru tidak hanya menjadi dasar bagi guru untuk

4Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2005), h. 253
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berperilaku, tetapi juga akan menjadi model keteladanan bagi para siswanya

dalam perkembangannya. Oleh karena itu, kepribadian guru dibina dan

dikembangkan dengan sebaik-baiknya, guru-guru diharapkan mampu

menunjukkan kualitas ciri kepribadian yang baik, seperti jujur, terbuka,

penyayang, penolong, penyabar, kooperatif, mandiri dan sebagainya. Sikap

dan perilaku guru hendaknya dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga

dapat memberikan pengaruh baik kepada anak didiknya.

Menurut Brown dan Holtzman dalam Djaali dalam buku Psikologi

Pendidikan, konsep sikap belajar siswa terdiri dua komponen, yaitu Teacher

Approval (TA) dan Education Acceptence (EA). Teacher Approval

berhubungan dengan pandangan siswa terhadap guru-guru nya, baik tingkah

laku guru di kelas, dan cara mengajar guru.5 Dalam hal ini, kepribadian guru

akan mempengaruhi sikap belajar siswa di kelas, baik tingkah laku guru, cara

mengajar yang akan memberikan efek terhadap anak didiknya.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian awal, penulis

berasumsi bahwa kepribadian guru di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai

Kecamatan Tambang selama proses belajar mengajar maupun ketika diluar

proses belajar mengajar memiliki kepribadian yang sangat baik, ini terlihat

dari cara berbicaranya, cara berpakainnya, tingkah laku guru, dan cara

berinteraksi di lingkungan sekolah. Namun yang menjadi masalah sikap siswa

belum baik. Ini terlihat dari gejala-gejala yang penulis temukan, yaitu sebagai

berikut:

1. Kepribadian guru dalam mengajar telah manunjukkan perilaku yang baik,

5 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 115
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memberikan pengertian dan penjelasan kepada siswa dengan sabar dan

penuh kasih sayang, namun sikap siswa masih ada yang ribut dan bermain

dengan teman sebangkunya ketika proses belajar mengajar, hal ini terlihat

dari observasi awal penulis.

2. Kepribadian guru sudah memberikan keteladanan melalui tingkah laku dan

cara berpakaiannya, terlihat dari disiplin guru dan kerapian dalam hal

berpakaian, namun masih ada siswa yang tidak disiplin masuk jam

pelajaran dan tidak rapi dalam berpakaian.

3. Kepribadian guru sudah baik melalui keteladanan berbicara dengan lemah

lembut dan sopan kepada siswanya, namun masih ada siswa yang

berbicara kasar ketika bergaul sesama temannya dan tidak melaksanakan

dengan segera apa yang diperintahkan gurunya dalam rangka menegakkan

peraturan sekolah.

Berdasarkan gejala ini, maka penulis tertarik untuk melaksanakan

penelitian dengan judul “Hubungan Kepribadian Guru dengan Sikap

Siswa Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian

ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul

penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan: Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang
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atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu dengan yang lain.6

Hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan antara kepribadian guru

dengan sikap siswa di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.

2. Kepribadian: Kepribadian mempunyai pengertian yang sangat luas.

Kepribadian adalah keseluruhan dari ciri-ciri dan tingkah laku dari

seseorang (characteristics and behavior). Sehingga kepribadian meliputi

juga kecerdasan, kecakapan, pengetahuan, sikap, minat, tabiat, kelakuan,

dan sebagainya.7 Dalam penelitian ini kepribadian lebih ditekankan kepada

perilaku, pengetahuan, tabiat (kebiasaan) dan sikap.

3. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak

didik.8

4. Sikap Siswa: Sikap menurut Herlen adalah kesiapan atau kecendrungan

seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi.9

Sikap adalah suatu perbuatan/tingkah laku sebagai reaksi/respons terhadap

suatu rangsangan/stimulus, yang disertai dengan pendirian dan atau

perasaan orang itu.10 Sedangkan siswa adalah pelajar atau anak didik di

sekolah. Jadi, yang dimaksud sikap dalam penelitian ini adalah tingkah

laku yang dimiliki oleh siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau

6Wikipedia Bahasa Indonesia, Hubungan, April 2012, [online] Tersedia:
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan, diambil tanggal 22 Juli 2013

7Amier Dien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002),
h. 179

8Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2000), h. 31

9Djaali, Op.Cit., h. 114
10Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h.

141
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Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta analisis peneliti, ada

beberapa masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan masalah penelitian

ini, yaitu:

a. Bagaimana kepribadian guru di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau

Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?.

b. Bagaimana sikap siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau

Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?.

c. Apakah terdapat hubungan antara kepribadian guru dengan sikap siswa

kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar?.

d. Bagaimana upaya kepala sekolah untuk membina kepribadian guru dan

sikap siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan, dan

mengingat luasnya jangkauan permasalahan, maka penulis membatasi

permasalahan dalam penelitian ini pada hubungan kepribadian guru

dengan sikap siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka penulis merumuskan
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masalah sesuai dengan batasan masalah di atas yaitu: Apakah terdapat

hubungan yang signifikan antara kepribadian guru dengan sikap siswa

kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepribadian

guru dan sikap siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

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

kepribadian yang baik.

b. Bagi siswa, sebagai masukan kepada para siswa agar bersikap dan

berperilaku yang baik.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi sekolah dalam meningkatkan

kepribadian guru.

d. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan

S1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau.

e. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai literature yang ingin

meneliti tentan kpribadian guru dan hubungan sikap siswa.


