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ABSTRAK 

 

Yulika Dwi Pratiwi Sihombing. NIM 3163311044, Pengaruh Keteladanan  

Guru Terhadap  Karakter Siswa Di Kelas VIII SMP Negeri 37 Medan Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Keteladanan Guru PPKn 

Terhadap Karakter Siswa kelas VIII di SMP Negeri 37 Medan Tahun Ajaran 

2019/2020. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian 

deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen yang 

menghasilkan data numerikal (angka). Analisis data dilakukan menggunakan 

teknik statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis  yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 37 Medan yang berada di jalan Timor No. 

36 B, Medan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII yang berjumlah 251 siswa/siswi terdiri atas 8 kelas dan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari 251 yaitu sebanyak 25 

siswa. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan angket, 

observasi, dan dokumentasi. Adapun pengolahan data dengan metode kuantitatif 

statistik dengan menggunakan perhitungan rumus product moment dengan rumus: 
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Hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa Adanya Pengaruh Keteladanan 

Guru PPKn Terhadap Karakter Siswa SMP Negeri 37 Medan kelas VIII tahun 

pelajaran 2019/2020 sebesar 42% sedangkan 58% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. Hal ini dibuktikan dengan besarnya rhitung lebih besar dari rtabel atau 0,65>0,38 

sehingga keofisien korelasi variabel x dan variabel y adalah signifikan. Yang 

mana rtabel pada n= 25 pada taraf kesalahan 5% adalah 0,38. Dan dari hasil 

penelitian dengan menggunakan uji t diperoleh thitung = 5,75 dengan nilai ttabel= 

2,06 karena thitung lebih besar dari pada ttabel (5,57>2,06) pada taraf signifikan 5% 

pada derajat kebebasan (dk) = n-1 =(25-1=24). Sehingga thitung > ttabel (5,57>2,06). 

Maka hal ini menunjukkan hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima yang 

menyatakan ada pengaruh keteladanan guru PPKn terhadap karakter siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 37 Medan. 

 

Kata kunci : pengaruh keteladanan guru, karakter siswa.  
 


