
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tujuan dari Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman, dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting dalam 

mengubah kepribadian seorang siswa untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan 

tujuan dari pendidikan tersebut. Salah satu yang memiliki peranan penting dalam 

pendidikan dan membimbing siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasioanal 

tersebut adalah seorang guru. Kepribadian guru seringkali menjadi panutan bagi 

siswa, sehingga untuk menjadi seorang guru, guru tersebut harus memiliki 

komptensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian. 

Kepribadian merupakan keseluruhan sifat-sifat atau tingkah laku yang 

mencerminkan watak seseorang, baik tingkah laku luar maupun kegiatan jiwanya, 

yang tampak dari penampilannya dalam segala aspek kehidupan, seperti cara-cara 

berbuat, berbicara, berfikir, dan mengeluarkan pendapat, sikap dan minat, serta 

filsafat hidup dan kepercayaannya.Menurut Agus Sujanto et al., kepribadian 

berasal dari kata personality, yang berasal dari kata persona (bahasa Latin) yang 

berarti kedok atau topeng, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-
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pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku watak atau 

pribadi seseorang.
1
 Setiap siswa memiliki watak atau perilaku yang berbeda-beda. 

Keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku siswa, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, 

bentuk tubuh, serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampakkan diri 

dalam kehidupan seseorang siswa. Hal itu, dilakukan karena terdapat ciri-ciri yang 

khas hanya dimiliki oleh seseorang tersebut.  

Kepribadian guru merupakan bagian dari faktor lingkungan (sosial), 

kepribadian guru merupakan faktor pendukung pembentukan kepribadian siswa. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Oemar Hamalik bahwa guru 

merupakan agen kognitif, guru sebagai agen moral dan politik, guru selaku 

inovator, guru berperan secara kooperatif, dan guru sabagai agen persamaan sosial 

dan pendidikan.
2
 

Kepribadian siswa adalah tingkah laku siswa yang mengekspresiasikan 

kepribadian yang muncul dalam diri dan dimanifestasikan dalam perbuatan.Dapat 

dikatakan juga kepribadian siswa dalam menerapkan hasil pengajaran dalam 

kehidupan sehari-hari.
3
 Oleh karena itu seorang guru memiliki peranan yang 

penting dalam mengembangkan kepribadian siswa. 

Beberapa aspek kepribadian yang penting dan berhubungan dengan 

pendidikan dalam rangka pembentukan pribadi siswa, yaitu sebagai berikut: 

1. Sifat-sifat kepribadian (personality traits), yaitu sifat-sifat yang ada pada 

individu seperti penakut, pemarah, suka bergaul, peramah, serta menyendiri. 

2. Intelegensi kecerdasan termasuk didalamnya kewaspadaan, kemampuan 

belajar, kemampuan berfikir. 

3. Pernyataan diri dan cara menerima pesan-pesan (appearence and inpressien). 

4. Kesehatan jasmani. 

5. Bentuk tubuh. 
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6. Sikapnya terhadap orang lain. 

7. Pengetahuan, kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang. 

8. Keterampilan (skill). 

9. Nilai-nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh adat istiadat, etika, 

kepercayaan yang dianutnya. 

10. Penguasaan dan kuat lemahnya perasaan. 

11. Peranan (roles) adalah kedudukan atau posisi seseorang di dalam 

masyarakat dimana ia hidup. 

12. The self, yaitu anggapan dan perasaaan tertentu tentang siapa, apa dan 

dimana sebenarnya ia berada.
4
 

 

Islam menjelaskan tentang kepribadian dalam Al Quran Surah Asy-Syam Ayat 

7-10 yaitu,  

             

   

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotorinya”. 

Dari ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa kesejatian “nafs/jiwa” 

manusia mempunyai dua kecenderungan sekaligus, yaitu potensi berkepribadian 

“baik” yang direpresentasikan dengan “taqwa”,  juga “buruk” dengan tabiat 

“kefasikan”. Manusia yang mampu membersihkan “nafs” dari segala kotoran 

termasuk dalam kategori “beruntung” sebab mampu memanifestasikan 

“kepribadian qur’ani” yaitu kepribadian (personality) yang dibentuk dengan 

susunan sifat-sifat yang sengaja diambil dari nilai-nilai yang diajarkan Allah 

dalam Al-Qur’an. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kompetensi seseorang berpengaruh 

sebagai seorang pendidik, karena dia mendidik siswa dengen memberikan 

segenap pengetahuan yang dia miliki. Seorang guru harus mempunyai kepribadian 

                                                             
4
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yang sehat yang mendorongnya mencapai puncak prestasi. Kepribadian yang 

sehat dapat dilihat baik secara fisik maupun psikis. Lemahnya kompetensi 

kepribadian guru dapat dilihat dari cara menyampaikan pelajaran yang membuat 

siswa tidak tertarik terhadap pelajaran yang diajarkan guru tersebut, sehingga 

tidak memberikan respon pada saat guru memberikan pelajaran. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru SMA Negeri 11 

Pekanbaru, guru telah menguasai kompetensi kepribadian guru yang telah 

ditentukan oleh pemerintah, seperti konsisten dalam bertindak sesuai dengan 

norma hukum, sosial, mandiri, etos kerja yang kuat, bijaksana atau arif, 

menampilkan dan menunjukkan perilaku yang positif serta berakhlak mulia dan 

menjadi tauladan bagi siswa. Namun,kepribadian positif yang diajarkan dan 

diterapkan oleh guru berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh siswa, 

dengan ditemukannya gejala-gejala seperti berikut:  

1. Masih ada siswa yang malas membuat tugas dari guru. 

2. Masih ada siswa yang tidak mau menjawab pertanyaan kedepan. 

3. Masih ada siswa yang tidak berani bertanya kepada guru. 

4. Masih ada siswa yang tidak berani menjawab pertanyaan guru. 

5. Masih ada siswa yang tidak mau antri pada saat masuk kelas. 

Berdasarkan gejala diatas, maka peneliti ingin melakukan suatu penelitian 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap 

Kepribadian Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 11 

Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Kompetensi  

Kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan 

potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan 

profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan 

diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi 

tertentu.
5
 

2. Kepribadian  

Kepribadian merupakan keseluruhan sifat-sifat atau tingkah laku yang 

mencerminkan watak seseorang, baik tingkah laku luar maupun kegiatan jiwanya, 

yang tampak dari penampilannya dalam segala aspek kehidupan, seperti cara-cara 

berbuat, berbicara, berfikir, dan mengeluarkan pendapat, sikap dan minat, serta 

filsafat hidup dan kepercayaannya.
6
 

3. Ekonomi  

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha memenuhi 

kebutuhan yang terbatas dalam sususanan masyarakat tertentu dengan alat pemuas 

kebutuhan yang terbatasjumlahnya.
7
 

Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari 

SD/MI/SDLB sampai SMA/MAN.IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Siswa diarahkan untuk 

                                                             
5
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7
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Riau 2011hlm. 61 



 6 

dapat menjadi Warga Negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai. Adapun penelitian ini menyangkut masalah 

ekonomi dikarenakan ekonomi merupakan mata pelajaran yang selalu ada di 

dalam jenjang pendidikan, dan pelajaran ekonomi sesuai dengan keahlian peneliti, 

maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pelajaran 

ekonomi khususnya di SMA. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan pada bagian latar belakang 

maka muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya:  

a. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap kepribadian siswa belum 

maksimal. 

b. Belum maksimalnya kepribadian siswa dalam mengikuti mata pelajaran 

Ekonomi 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti memfokuskan pada 

Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Kepribadian Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah diatas maka peneliti merumuskan 

pemasalahan sebagai berikut,“Apakah ada pengaruh yang signifikan kompetensi 
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kepribadian guru terhadap kepribadian siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada 

SMAN 11 Pekanbaru? ”. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap 

Kepribadian Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 11 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

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

kepribadian yang baik. 

b. Bagi siswa, sebagai masukan kepada para siswa agar memiliki 

kepribadian yang baik. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas 

ilmu pengetahuan hususnya tentang kepribadian siswa pada mata 

pelajaran ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


