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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan di sekolah maupun di
luar sekolah yaitu di rumah dan di masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan.
Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk
mengembangkan potensi diri siswa agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negera yang demokratis serta bertanggung
jawab. Siswa yang saat ini belajar di sekolah adalah generasi penerus masa depan
bangsa, keberadaannya diharapkan memiliki peran penting dalam memajukan
bangsa dan negara. Di sekolah terjadinya kegiatan belajar yaitu dengan adanya
intraksi antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa dalam belajar.
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan
satu sama lain. Belajar menunjukkan apa yang harus dilakukan siswa sebagai
subjek yang menerima pelajaran, sedangkan mengajar menunjukkan apa yang
harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Belajar merupakan perubahan
tingkah laku dari pengalaman dan pelatihan yang diberikan guru kepada siswa.
Belajar juga karena adanya usaha untuk perubahan tingkah laku, baik yang
menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan meliputi segenap aspek
kepribadian. Di sekolah dilaksanakan kegiatan belajar yaitu dengan adanya
intraksi antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa dalam belajar.
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Selain guru mengajar dan mentransfer ilmu yang dimilikinya, guru bukan hanya
mengajarkan dalam bentuk pengetahuan, tetapi guru mengajarkan bagaimana
bertingkah laku yang baik.
Tingkah laku merupakan suatu tindakan baik dari dalam individu siswa
maupun dari luar individu siswa. Menurut Pasaribu (2015: 85) “tingkah laku dan
perilaku adalah tindakan atau perbuatan yang digerakkan oleh kerangka moral
tertentu”. Setiap tingkah laku yang dimiliki siswa pasti berbeda-beda. Dimana ada
banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku setiap siswa.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku siswa yaitu faktor
dari keluarga, pengaruh dari faktor keluarga merupakan faktor utama dan terutama
dalam membentuk tingkah laku siswa yang baik, dimana siswa lebih banyak
menghabiskan waktu di rumah bersama-sama dengan keluarga. Faktor lingkungan
sekolah merupakan terjadinya hubungan interaksi antara guru dengan siswa dan
siswa dengan siswa, di sekolah siswa mendapat pengajaran berupa nilai-nilai
moral yang baik sebagai acuan untuk dapat bertingkah laku yang baik. Faktor
komunikasi yang efektif merupakan faktor yang penting bagi siswa, dimana siswa
dapat meniru tingkah laku guru yang demokratis. Faktor teman-teman sebaya
merupakan faktor yang dapat membentuk tingkah laku siswa. Dimana sesama
siswa dapat berinteraksi dengan baik. Faktor segi keagamaan merupakan
penghayatan nilai-nilai keagamaan dan perwujudan dalam tingkah laku, hal ini
sebagai pedoman tingkah laku siswa di kemudian hari.
Seorang guru dituntut mengetahui beberapa keterampilan mengajar dalam
membentuk tingkah laku siswa semakin baik. Menurut Sabri (2010:79) Guru
Pendidikan Agama Kristen harus mengetahui beberapa keterampilan dasar
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mengajar

yaitu

keterampilan

bertanya,

keterampilan

mengelola

kelas,

keterampilan memberikan penguatan keterampilan menjelaskan, keterampilan
membimbing diskusi, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membuka
dan menutup pelajaran dan keterampilan mengajar kelompok kecil.
Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki seorang guru Pendidikan
Agama Kristen adalah keterampilan memberikan penguatan dalam kegiatan
belajar. Menurut Sumiati (2016: 125) penguatan adalah bentuk respon guru
dengan menggunakan ucapan verbal atau non verbal terhadap tingkah laku yang
ditunjukkan oleh siswa. Menurut Sanjaya (2015) “melalui keterampilan penguatan
yang diberikan oleh guru maka siswa akan merasa terdorong selamanya untuk
dapat bertingkah laku leih baik lagi setiap kali guru memberikan penguatan
terhadap tingkah laku siswa. Sehingga siswa akan berbesar hati dalam mengulangi
dan meningkatkan tingkah laku yang lebih baik di dalam mengikuti kegiatan
belajar”.
Diantara beberapa keterampilan yang dilakukan guru di kelas, guru
memberikan penguatan kepada setiap siswa. Sanjaya (2005:163) keterampilan
penguatan adalah pemberian respon guru dengan menggunakan ucapan verbal
atau non verbal, terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa. Tujuan
keterampilan penguatan digunakan untuk membina tingkah laku siswa yang
produktif. Memberikan umpan balik bagi siswa atas tingkah laku siswa, sehingga
dapat mengendalikan perilaku siswa yang negatif menjadi positif. Guru dapat
memberikan pengutan ini dengan berbentuk kata-kata pujian, gerakan anggota
tubuh yang menyatakan setuju, senyuman, atau gerakan lainya yang dapat
menyenangkan siswa untuk mengulangi sikap atau tingkah laku yang lebih baik.
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Sehingga penguatan yang diberikan guru tujuannya memberikan ganjaran kepada
siswa, dan siswa akan berbesar hati dalam meningkatkan partisipasinya saat
mengikuti kegiatan belajar.
Berdasarkan pengamatan penulis di lingkungan SMA N 1 Tarutung tahun
pembelajaran 2019/2020, dalam kegiatan belajar PAK siswa di SMA N 1
Tarutung sudah memiliki tingkah laku yang baik. Hal ini terindikasi dari adanya
siswa yang rajin belajar, disiplin mengerjakan tugas, tidak terlambat masuk ke
ruangan kelas, menjaga kebersihan ruangan kelas, sopan santun dalam bertutur
kata kepada sesama siswa mapun kepada guru, setia dan rendah hati. Dari
penelitian ini, penulis hendak menekankan supaya tingkah laku yang baik yang
disebutkan di atas dilakukan berulang-ulang dan dapat ditingkatkan menjadi lebih
baik lagi. Sehingga penulis akan menampakkan besarnya pengaruh keterampilan
penguatan guru PAK terhadap tingkah laku siswa.
Menurut Djamarah (2010:118) Dengan keterampilan penguatan yang
diberikan guru kepada siswa tujuannya yaitu untuk menarik perhatian siswa,
untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk mengubah tingkah laku siswa
menjadi lebih baik, untuk mengatur diri sendiri siswa dalam pengalaman belajar,
dan untuk pengembangan cara berfikir bebas siswa.
Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa keterampilan memberikan
penguatan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku siswa. Dengan keterampilan
penguatan ini di harapkan dapat membentuk tingkah laku siswa yang lebih baik
lagi dan siswa mampu bertanggung jawab atas tingkah laku dan perbuatannya
menjadi semakin baik. Dengan tingkah laku siswa yang semakin baik maka
siswa akan semakin menyukai pembelajaran yang diberikan guru di kelas. Dan
siswa akan semakin berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan belajar, sebagai bukti
dari tingkah laku yang menjadi lebih baik.
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Berdasarkan uraian di atas, untuk itulah penulis tertarik dan terdorong
mengadakan penelitian yang mengangkat judul “Pengaruh Keterampilan
Penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen Terhadap Tingkah Laku Siswa
Kelas XI SMA Negeri 1 Tarutung, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara
Tahun Pembelajaran 2019/2020.

1.2 Identifikasi Masalah
Yang menjadi identifikasi masalah yaitu:
1. Apakah keterampilan penguatan Guru PAK mempengaruhi tingkah laku
siswa?
2. Apakah faktor lingkungan keluarga mempengaruhi tingkah laku?
3. Apakah faktor lingkungan sekolah mempengaruhi tingkah laku siswa?
4. Apakah teman sebaya siswa mempengaruhi tingkah laku siswa?
5. Apakah segi keagamaan mempengaruhi tingkah laku siswa?

1.3 Pembatasan Masalah
Dalam rangka penyusunan karya ilmiah, perlulah dibuat pembatasan
masalah. Hal ini di dasarkan pada berbagai pertimbangan misalnya dari segi
kemampuan, waktu dan pendukung lainnya. Sebagaimana telah disebut pada
identifikasi masalah, banyak aspek-aspek yang berkaitan dengan peneliatian ini
maka perlu dibatasi. Pengaruh keterampilan Penguatan Guru Pendidikan Agama
Kristen sebagai variabel Bebas (X) dan tingkah laku siswa yang baik Variabel
terikat (Y).
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1.4 Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan
masalah, maka masalah tersebut dapat dirumuskan yaitu “seberapa besarkah
terdapat pengaruh keterampilan penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen
terhadap tingkah laku siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tarutung Kec. Tarutung,
Kab. Tapanuli Utara Tahun Pembelajaran 2019/2020”?
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui “besarnya pengaruh Keterampilan Penguatan Guru
Pendidikan Agama Kristen Terhadap Tingkah Laku Siswa yang baik kelas XI
SMA Negeri 1 Tarutung Kec. Tarutung,

Kab. Tapanuli Utara Tahun

Pembelajaran 2019/2020”.

1.6 Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh Keterampilan Penguatan Guru Pendidikan
Agama Kristen terhadap tingkah laku siswa yang baik.
2. Memberikan sumbangan informasi bagi pembaca untuk mengetahui
pengaruh keterampilan penguatan guru PAK terhadap tingkah laku siswa.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan Guru PAK dalam merubah tingkah
laku siswa.

