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A. Kerangka Teoretis 

1. Kompetensi Kepribadian Guru 

a. Pengertian Kompetensi  Kepribadian Guru 

Menurut Sumardi, kompetensi kepribadian ialah sifat-sifat unggul 

seseorang, seperti ulet, tangguh, atau tabah dalam menghadapi tantangan atau 

kesulitan, dan cepat bangkit apabila mengalami kegagalan, memiliki etos belajar 

dan etos kerja yang tinggi, berpikir positif terhadap orang lain, bersikap seimbang 

antara mengambil dan memberi dalam hubungan sosial, dan memiliki komitmen 

atau tanggung jawab. Sifat-sifat unggul seperti ini memiliki modal utama bagi 

setiap insan untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya, baik kesuksesan yang 

bersifat batiniah maupun lahiriah.
8
 

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan 

berakhlak mulia.
9
 

Menurut Prof. DR. H. Ramayulis, indikator pada kompetensi kepribadian 

guru adalah sebagai berikut: 

1) Guru hendaknya mencintai jabatannya sebagai guru. 

2) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua murid-muridnya. 

3) Guru hendaknya berlaku sabar dan tenang. 

4) Guru harus berwibawa 

                                                             
8
 Ramayulis . Profesi &Etika  Keguruan. Padang 2012. Kalam muliah , hal. 55  

9
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5) Guru harus gembira 

6) Guru harus bersifat manusiawi 

7) Guru harus bekerjasama dengan guru lain. 

8) Bekerjasama dengan masyarakat.
10

 

 

Al-Kanani menjelaskan pula tentang kompetensi kepribadian seorang 

guru:
11

 

1. Hendaknya guru senantiasa insyaf  akan pengawasan Allah terhadapnya dalam 

segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanah inilah yang 

diberikan Allah kepadanya. Karenanya ia tidak menghianati amanah itu, malah 

ia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah SWT. 

2. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu.salah satunya bentuk 

pemeliharaannya ialah tidak mengajarkan kepada orang yang tidak berhak 

menerimanya, yaitu orang yang menuntut ilmu demi kepentingan dunia 

semata. 

3. Hendaknya guru bersifat zuhud. artinya ia mengambil rezeki dunia hanya untuk 

sekedar memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara sederhana. 

4. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya 

sebagai alat untuk mencapai kedudukan,kekayaan,kebanggaan atas orang lain. 

5. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan 

syara’,dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak 

melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang 

banyak. 
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6. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar islam, seperti melaksanakan sholat 

berjamaah di mesjid, menjalankan amal makruf dan nahi munkar, dalam semua 

itu hendaknya ia bersabar menghadapi semua cobaan dan celaan. 

7. Guru hendaknya rajin melaksanakan hal-hal yang di-sunnah kan oleh agama; 

baik dengan lisan maupun perbuatan, seperti membaca Al-quran, ber dzikir dan 

sholat tengah malam. 

Kompetensi guru memiliki banyak makna. Hal ini seseuai dengan beberapa 

pendapat, diantaranya sebagai berikut:  

1. Brokedan stone mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai suatu 

gambaran kualitatif tentang hakikat prilaku guru yang penuh arti. 

2. Charles mengemukakan bahwa kompetensi merupakan prilaku yang rasional 

untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan. 

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 no 10 tetang Guru dan 

Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan kuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional.
12

 

b. Gambaran kompetensi Kepribadian guru 

Kemampuan personal dan atau kepribadian yang mencerminkan 

(menggambarkan) kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Kepribadian ini meliputi hal-hal 

berikut:  

                                                             
12
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1. Kepribadian yang mantap dan stabil 

a. Bertindak sesuai dengan norma hukum 

b. Bertindak sesuai dengan norma sosial 

c. Bangga sebagai guru 

d. Memiliki konsisten dalan bertindak yang didasarkan sesuai dengan norma 

2. Kepribadian yang dewasa  

a. Menampilkan kemandirian dalam bertindak  sebagai guru 

b. Menampilkan etos kerja sebagi guru 

3. Kepribadian yang arif 

a. Menmpilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan murid, sekolah, 

dan masyarakat 

b. Menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak 

4. Berkepribadian yang dewasa  

a. Memiliki prilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa  

b. Memiliki prilaku yang disegani 

5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan  

a. Bertindak sesuai dengan norma religius (iman,taqwa,jujur,ikhlas,dan 

sukamenolong) 

b. Memiliki prilaku yang diteladani siswa 

6. Mengembangkan kepribadian 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Mengkaji ajaran agama yang dianut  

c. Mengamalkan ajaran agama yang dianut 

d. Menghayati peristiwa yang menncerminkan sikap saling menghargai antar 

umat beragama  

e. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang yang berjiwa 

pancasila 

f. Mengaji hubungan manusia dengan lingkungan alamiah dan buatan  

g. Membiasakan sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki guru  

h. Membiasakan diri menerapkan sifat-sifat sabar, demokratis, menghargai 

pendapat orang lain, sopan santun dan tanggap terhadap pembaharuan 

7. Beriteraksi dan berkomunikasi  

a. Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional 

b. Mengkaji hubungan kerja profesional 

c. Membiaskan diri menikuti perkembangan profesi 

8. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan  

a. Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar 

b. Berlatih mengenal kesulitan belajar siswa 

9. Melaksanakan administrasi sekolah 

a. Mengenal pengadrimitrsian kegiatan sekolah 

b. Melaksanakan administrasi sekolah 

c. Berlatih menyelenggarakan administrasi sekolah 

d. Melaksanakan penelitian sederhana untuk kepentingan pengajaran 

e. Mengkaji konsep dasar penelitian.
13
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c. Indikator  

Indikator Kompetensi Kepribadian Guru 

Menurut Prof. DR. H. Ramayulis, Indikator pada kompetensi kepribadian 

guru adalah sebagai berikut: 

1) Guru hendaknya mencintai jabatannya sebai guru. 

2) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua murid-muridnya. 

3) Guru hendaknya berlaku sabar dan tenang. 

4) Guru harus berwibawa 

5) Guru harus gembira 

6) Guru harus bersifat manusiawi 

7) Guru harus bekerjasama dengan guru lain. 

8) Bekerjasama dengan masyarakat.
14

 

Menurut Prof. DR. H. Sudarwan Danim, indikator dari kompetensi 

kepribadian guru adalah sebagai berikut
15

: 

a) Bertindak sesuai dengan norma hukum 

b) Bertindak sesuai dengan norma sosial dan bangga sebagai guru  

c) Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma 

d) Menampilkan tindakan yang kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak  

e) Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan memiliki 

prilaku yang disegani 

                                                             
14 Op.cit . Ramayulis, hlm: 56 
15  Sudarman Danim, Profesionalisasi dan Etika guru , Bandung 2013, Alfabeta, hal. 26 
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f) Bertindak sesuai dengan norma religius (iman,taqwa,jujur,ikhlas,suka 

menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani siswa 

Menurut Drs. Didi Supriadie dan Deni Darmawan, standar dari 

kompetensi kepribadian guru adalah sebagai berikut
16

: 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukun, sosial, dan kebudayaan 

Nasional Indonesia 

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 

siswa dan masyarakat 

c. Menampilkan diri yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 

d. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru, 

dan rasa percaya diri  

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian guru 

1) Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri guru tersebut, yaitu: 

a. Latar belakang pendidikan  

b. Pengalaman belajar 

c. Mengikuti pelatihan, seminar, dan penalaran keguruan  

d. Kesadaran kan kewajiban dan panggilan hati nurani. 

2) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan diri guru, yaitu:  

a. Kepemimpinan kepala sekolah  

b. Kesejahteraan guru  

c. Kegiatan pembinaan guru 

                                                             
16 Didi Supriadie, M.Pd dan Dr. Demi Darmawan , S.Pd , M.Si , Komunikasi 

pembelajaran , bandung 2012, PT Remaj Rosdakarya, hal. 81 
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d. Peran serta masyarakat.
17

 

Adanya kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru tentunya 

mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang berimbas pada berbagai aspek 

kependidikan. Menurut Oemar Hamalik kompentensi untuk menjadi seorang guru 

sangat penting dan harus memenuhi persyaratan yang berat yaitu : 1) Harus 

memiliki bakat sebagai guru, 2) harus memiliki keahlian sebagai guru, 3) 

memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, 4) memiliki mental yang sehat, 

5) berbadan sehat, 6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, 7) 

memiliki jiwa pancasila, 8) dan warga negara yang baik.
18

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

semua orang yang mempunyai keahlian khusus dalam mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa serta 

mempunyai jabatan profesional di mana dia mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab terhadap siswanya. 

2. Kepribadian Siswa 

a. Pengertian Kepribadian Siswa 

Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality, Kata 

personality berasal dari bahasa latinpesona yang berarti topeng yang digunakan 

oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukkan.
19

 

Hall dan Lindzey seperti yang dikutip Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan 

mengemukakan secara populer, kepribadian dapat diartikan sebagai keterampilan 
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 Oemar Hamalik,Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hal. 116 
19

 Sarlito Wirawan Sarwono,Teori-teori Psikologi Sosial, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2006 h.88.  
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atau kecakapan sosial dan kesan yang menonjol, yang ditunjukkan seseorang 

terhadap orang lain. 
20

 

Kepribadian siswa adalah tingkah laku siswa yang mengespresiasikan 

kepribadian yang muncul dalam diri dan dimanifestasikan dalam perbuatan.Dapat 

dikatakan juga kepribadian siswa dalam menerapkan hasil pengajaran dalam 

kehidupan sehari-hari.
21

 

Menurut  Alwisol ada lima persamaan yang menjadi ciri bahwa defenisi 

itu mengandung suatu defenisi kepribadian, yaitu sebagai berikut:
22

 

1. Kepribadian yang bersifat umum: kepribadian yang menunjuk kepada 

sifat umum seorang pikiran kegiatan dan perasaaan yang berpengaruh 

secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. 

2. Kepribadian yang bersifat khas: kepribadian yang dipakai untuk 

menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain, 

semacam tandatangan atau sidik jari psikologik, bagaimana individu 

berbeda dengan orang lain.  

3. Kepribadian berjangka lama: kepribadian yang digunakan untuk 

menggambarkan sifat individu yang tahan lama, tidak mudah berubah 

sepanjang hidupnya. Walaupun terjadi perubahan biasanya bersifat 

bertahap atau perubahan tersebut akibat merespon sesuatu kejadian yang 

luar biasa 
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 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan,2008, Teori Kepribadian , Bandung :PT Remaja 

Rosdakarya,h.3. 
21
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4. Kepribadian bersifat kesatuan: dipakai untuk memandang diri sebagai 

unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotetik yang membentuk 

kesatuan dan konseisten 

5. Kepribadian bisa berfungsi baik atau berfungsi buruk. Kepribadian 

adalah cara bagaimana orang berada didunia. Apakah individu tersebut 

dalam tampilan yang baik, kepribadiannya sehat dan kuat, atau tampil 

dalam keadaan yang buruk yang berarti kepribadian yang menyimpang. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa kepribadian siswa 

merupakan sebagai kesan menyeluruh tentang dirinya yang terlihat dalam 

sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Kesan menyeluruh di sini, 

adalah sebagai keseluruhan sikap mental dan moral seorang siswa yang 

terakumulasi di dalam hasil interaksinya dengan sesama dan merupakan 

hasil reaksi terhadap pengalaman di lingkungan masing-masing. 

b. Tipe-tipe Kepribadian Siswa 

Dalam kepribadian, pada umumnya terdapat beberapa tipe-tipe 

penggolongan kepribadian yang  sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari, 

yaitu:    

1. Sanguinis 

Orang dengan tipikal ini lebih suka menonjolkan diri, agar dilihat, 

diperhatikan, dan dikenal secara luas oleh orang-orang sekitar. Guru acap 

kesulitan menghadapi siswa-siswa sanguine yang suka bertanya, 

cendrung cerewet, dan suka berbicara.  
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2. Korelis 

Orang yang berkepribadian ini biasanya dilahirkan secara fitrah untuk 

menjadi seorang pemimpin. Dari kecil, siswa  ini sukanya memerintah 

dan tidak mau diperintah.  

3. Melankolis 

Orang yang berkepribadian ini biasanya mendalam, penuh fikiran, 

analitis, berbakat dan kreatif, ia juga butuh waktu panjang untuk 

mempertimbangkan sebuah masukan sebelum mengambil keputusan. 

4. Plegmatis  

Siswa plegmatis cendrung biasa-biasa, Santai dan tidak membutuhkan 

perubahan berarti.Dia tidak mampu mengeluarkan ide orisinal dan takut 

melakukan perubahan dalam diri.Si plegmatis cendrung mau diperintah, 

tidak mau memerintah. Kepribadian ini terdapat dalam diri orang yang 

selalu mengikuti orang lain. Takut menanggung resiko dan tidak suka 

pertualangan dan pengembaraan.
23

 

Ibnu Qoyyim Al-Jauzi, sebagaimana dikutip oleh M. Athiyah al-Abrasy 

mengemukakan, bahwa pembentukan yang utama ialah waktu kecil, maka apabila 

seorang anak dibiarkan melakukan sesuatu (yang kurang baik) dan kemudian telah 

menjadi kebiasaannya, maka akan sukarlah meluruskannya. Tujuan utama dari 

kebiasaan ini, adalah penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan 

sesuatu agar cara-cara yang tepat dapat dikuasai oleh siswa yang terimplikasi 

mendalam bagi pembentukan selanjutnya. 
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a. Pembentukan Minat dan Sikap 

Dalam taraf kedua ini, pembentukan lebih dititikberatkan pada perkembangan 

akal (pikiran, minat, dan sikap atau pendirian.). Menurut Ahmad D. Marimba 

bahwa pembentukan pada taraf ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
24

 

1) Formil 

Pembentukan secara formil, dilaksanakan dengan latihan secara berpikir, 

penanaman minat yang kuat, dan sikap (pendirian) yang tepat. Tujuan dari 

pembentukan formil ini adalah: 

a) Terbentuknya cara-cara berpikir yang baik, dapat menggunakan metode 

berpikir yang tepat, serta mengambil kesimpulan yang logis. 

b) Terbentuknya minat yang kuat, yang sejajar dengan terbentuknya 

pengertian.Minat merupakan kecenderungan jiwa ke arah sesuatu karena 

sesuatu itu mempunyai arti bukan karena terpaksa. 

c) Terbentuknya sikap (pendirian) yang tepat. Sikap terbentuk bersama-sama 

dengan minat. Sikap yang tepat, ialah bagaimana seharusnya seseorang itu 

bersikap terhadap agamanya, nilai-nilai yang ada di dalamnya, terhadap 

nilai-nilai kesulitan, dan terhadap orang lain yang berpendapat lain. 

2) Materil 

Pembentukan materil sebenarnya telah dimulai sejak masa kanak-kanak, jadi 

sejak pembentukan taraf pertama, namun barulah pada taraf kedua ini (masa 

intelek dan masa sosial). Siswa yang telah cukup besar dan mampu menepis mana 

yang berguna dan mana yang tidak, harusnya dilatih berpikir kritis. 

                                                             
24

Ibid 



 19 

3)  Intensil 

Pembentukan intensil yaitu pengarahan, pemberian arah, dan tujuan yang jelas 

bagi pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian muslim. Untuk membentuk 

ke arah mana kepribadian itu akan dibawa, maka di samping pemberian 

pengetahuan juga tentang nilai-nilai. Jadi, bukan hanya merupakan pemberian 

perlengkapan, tetapi juga pemberian tujuan ke arah mana perlengkapan itu akan 

dibawa. Pada segi lain, pembentukan intensil ini lebih progresif lagi, yaitu nilai-

nilai yang mengarahkan sudah harus dilaksanakan dalam kehidupan. Mungkin 

masih dengan pengawasan orang tua, tetapi lebih baik lagi jika atas keinsyafan 

sendiri. 

b. Pembentukan kerohanian yang luhur 

Pada taraf ini, pembentukan dititikberatkan pada aspek kerohanian untuk 

mencapai kedewasaan rohaniah, yaitu dapat memilih, memutuskan, dan berbuat 

atas dasar kesadaran sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab, kecenderungan 

ke arah berdiri sendiri yang diusahakan pada taraf yang lalu, misalnya peralihan 

dari disiplin luar ke arah disiplin sendiri, dari menerima teladan ke arah mencari 

teladan, pada taraf ini diintensifkan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang diberikan 

oleh orang tua dalam keluarga, baik dalam bentuk bimbingan, pendidikan, 

maupun perhatian merupakan salah satu upaya yang dapat membentuk 

kepribadian anak atau kepribadian siswa. Selain itu, terdapat pula cara lain yang 

dapat dipergunakan dalam membentuk kepribadian, yaitu pembiasaan, yang 

bertujuan untuk menanamkan kecakapan-kecakapan berbuat, mengucapkan 

sesuatu dengan tepat, dan dapat dikuasai oleh siswa serta mempunyai implikasi 

yang mendalam bagi pembentukan kepribadian pada tahap selanjutnya.  
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C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Siswa 

Kepribadian itu berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, tetapi 

di dalam perkembangan makin terbentuklah pola-pola yang tetap, sehingga 

merupakan ciri-ciri yang khas dan unik bagi setiap individu. Menurut Singgih D. 

Gunarsa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian siswa, adalah:
25

 

1. Faktor biologis, yaitu yang berhubungan dengan keadaan jasmani yang 

meliputi keadaan pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar 

urat syaraf, dan lain-lain. 

2. Faktor sosial, yaitu masyarakat yakni manusia-manusia lain di sekitar individu, 

adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku dalam 

masyarakat itu. 

3. Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat dan tentunya kebudayaan dari tiap-tiap tempat yang berbeda akan 

berbeda pula kebudayaannya. Perkembangan dan pembentukan kepribadian 

dari masing-masing siswa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat 

di mana siswa itu dibesarkan. 

Menurut Dr. Sjarkawi, M.Pd. faktor yang mempengaruhi kepribadian 

siswa di kelompokkan dalam dua faktor, yaitu: 

a) Faktor internal  

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. 

Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis 

maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan 

pengaruh keturunan dari salah satu sifat  yang dimiliki salah satu dari kedua 
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orangtuanya atau biasa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang 

tuanya.oleh karena itu, sering kita mendengar istilah “buah jatuh tidak jauh dari 

pohonnya”. Misalnya,, sifat mudah marah yang dimiliki seorang ayah bukan tidak 

mungkin akan menurun pula pada anaknya. 

b) Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor 

eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan 

seseorang dimulai dari lingkungan kecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, 

sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti Tv dan DVD, 

atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya.
26

 

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling peka bagi proses 

pembentukan kepribadian siswa yang akan mewarnai sikap, perilaku. dan 

pandangan hidupnya kelak di kemudian hari. Sedangkan perkembangan 

kepribadian siswa itu sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan tempat sisa itu hidup 

dan berkembang. Di antara faktor lingkungan yang paling berpengaruh bagi 

perkembangan kepribadian siswa, adalah orang tua yang mengasuh dan 

membimbingnya beserta suasana kehidupan yang dibina. Dalam konteks 

lingkungan keluarga inilah, maka kehadiran orang tua akan turut mempengaruhi 

dan mewarnai proses pembentukan kepribadian siswaselanjutnya. 
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d.  Indikator Kepribadian Siswa 

Adapun indikator yang terdapat pada kepribadian siswa adalah sebagai 

berikut:  

1. Kepribadian yang mudah menyesuaikan diri  

2. Kepribadian yang berambisi  

3. Kepribadian yang mempengaruhi 

4. Kepribadian yang berprestasi 

5. Kepribadian yang idealistis  

6. Kepribadian yang sabar 

7. Kepribadian yang mendahului 

8. Kepribadian yang perseptif 

9. Kepribadian yang peka 

10. Kepribadian yang berketetapan  

11. Kepribadian yang ulet 

12. Kepribadian yang berhati-hati
27
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B. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru dengan Kepribadian siswa 

Guru bertugas memberikan pengajaran didalam sekolah (kelas). Ia 

menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan 

yang disampaikan, berusaha agar terjadi perubahan sikap, ketrampilan, kebiasaan, 

hubungan sosial, apresiasi melalui pengajaran yang diberikannya.
28

 

Banyak siswa yang berharap bahwa guru bisa menjadi teladan bagi siswa 

baik dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat. Sikap guru yang 

disenangi oleh siswa antara lain guru yang ramah (suka menegur atau mau ditegur 

ketika bertemu di luar sekolah), guru yang suka berpakaian rapi dan bersih, tidak 

pernah datang terlambat dan masih banyak lagi yang lainnya, dan itu semua 

pastinya akan meningkatkan proses belajar siswa, karena ketertarikan atas pribadi 

guru tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting seorang guru itu memiliki 

kompetensi kepribadian. Jadi seorang guru harus berusaha untuk tampil sebagai 

sosok pribadi yang menyenangkan bagi siswa, agar senantiasa dapat mendorong 

mereka untuk semangat belajar, yang semuanya itu akan berpengaruh pada 

prestasi belajar mereka. 

Menurut Sardiman, fakor terpenting bagi seorang  guru adalahkedewasaan 

atau kepribadiannya.Kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi 

guru dan pembina yang baik bagi siswanya ataukah akan menjadi perusak atau 

penghancur bagi masa depan siswa, terutama bagi siswa yang masih kecil dan 

mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa.
29
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Kepribadian guru memiliki pengaruh langsung dan komulatif terhadap 

hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar para siswa. Yang dimaksud dengan 

kepribadian disini meliputi pengetahuan, keterampilan,ideal, dan sikap dan juga 

presepsi yang dimilikinya tentang orang lain. Sejumlah percobaan dan hasil-hasil 

observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa 

dari gurunya. Para siswa menyerap sikap-sikap gurunya, merefleksikan perasaan-

perasaannya, menyerap keyakinan-keyakinannya, meniru tingkah lakunya, dan 

mengutip pernyataan-pernyataannya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-

masalah seperti, motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi dan hasrat belajar 

yang terus-menerus itu semuanya bersumber dari kepribadian guru.
30

 

Kompetensi kepribadian guru sangatlah penting dan harus dimiliki oleh 

seorang guru, karena pribadi yang ada dalam diri seorang guru selalu dilihat dan 

ditiru oleh siswanya. Oleh karena itu guru harus berani tampil beda, harus percaya 

diri, dan berbeda dengan pribadi yang lain yang bukan berprofesi sebagai guru. 

Penampilan guru menjadi pesona bagi siswanya, sebab penampilan guru juga 

dapat menjadikan siswa senang belajar, dapat membuat siswa betah di kelas, 

tetapi sebaliknya juga dapat menjadikan siswa malas belajar bahkan malas masuk 

kelas seandainya penampilan gurunya acak-acakan.Di sinilah pentingnya 

kompetensi guru, karena guru harus menampilkan sosok pribadi yang berbeda 

dengan yang lainnya agar dapat ditiru dan diteladani oleh siswanya. 
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Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan pribadi siswa. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan 

fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa, guna 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan 

masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.
31

 

Oleh karena itu, setiap calon guru professional sangat diharapkan dapat 

memahami bagaimana karakteristik (ciri khas) kepribadian dirinya yang 

diperlukan sebagai panutan para siswanya y,aitu seorang guru yang memiliki 

karakteristik pribadi yang mantab, stabil dan dewasa, yang disiplin, arif dan 

berwibawa, pribadi yang bisa dijadikan teladan dan memiliki akhlaq mulia bagi 

seluruh siswanya. 

 

C. Penelitian Relevan 

Berikut ini dikemukakan penelitian yang relevan dengan membahasa 

permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan Nova Herlina, mahasiswa fakultas Tarbiyah 

Universitas Islam Negri  Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Tingkah laku Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru. Penelitian ini 

Merupakan Penelitian Korelasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru 

terhadap tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa 

Pekanbaru?” Populasi dalam penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam 
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di SMP Islam Ashofa Pekanbaru yang berjumlah 5 orang dan seluruh siswa 

kelas VII dan VIII yang bejumlah 326 orang. Guru diambil seluruhnya sebagai 

sampel penelitian dan untuk siswa diambil sampel sebanyak 79 orang. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan angket, dokumentasi, wawancara, dan 

observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik regresi linear 

sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian guru terhadap tingkah laku 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru. Hasil ini 

berdasarkan pengolahan data dari SPSS dapat diketahui nilai t hitung sebesar 

4.804 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

tingkah laku adalah sebesar 23.1%, sedangkan 76.9 % (100%-23.1%) 

dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel kompetensi kepribadian guru.
32

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Anggriani, Fakultas Tarbiyah Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan judul :Pengaruh Kompetensi 

Kepribadian Guru Terhadap Penanaman Akhlak Siswa di SMA N 2 Taluk 

Kuantan”. Dan untuk memudahkan penulis meneliti masalah di atas maka 

penulis membuat rumusan masalah yakni apakah ada pengaruh yang signifikan 

kompetensi kepribadian guru terhadap penanaman akhlak siswa. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel x (kompetensi kepribadian guru) dan variabel y (penanaman akhlak 

siswa). Untuk mengetahui kedua data itu penulis menggunakan angket, 
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wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan rumus product 

moment. Melalui uji SPSS korelasi product moment, hasil analisis data 

penelitian menunjukkan nilai koefesien korelasi sebesar 0,694lebih besar dari 

pada taraf signifikan 1% 0,449 dan 5% 0,349. Dengan demikian maka Ha 

diterima dan Ho di tolak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat 

pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian guru terhadap penanaman 

akhlak siswa di SMA N 2 Taluk Kuantan.
33

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ariadi, fakultas Tarbiyah Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “pengaruh yang positif 

Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rasyidin Desa Bantan Tengah 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII, VIII, dan IX Madrasah Tsanawiyah Ar-Rasyidin yang 

berjumlah 42 orang siswa, berhubung dengan jumlah populasi yang tidak 

mencapai 100 orang maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi kepribadian guru sebagai 

variabel bebas (X) dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih sebagai 

variabel terikat (Y). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan angket dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh 

dianalis dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru memberikan 
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pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Setelah menganalisis data, 

penulis menyimpulkan bahwa kompetensi kepribadian guru ialah cukup 

sedangkan hasil belajar siswa adalah sedang. Melalui uji korelasi product 

moment, hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,545 pada taraf signifikan 5% (0,545 > 0,304) dan pada taraf 

signifikan 1% (0,545 > 0,393). Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif 

Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rasyidin Desa Bantan Tengah 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penelitian ini diharapkan 

kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi kepribadian mereka 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal.
34

 

 

D. Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan konsep  yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan sealigus untuk memudahkan dalam penelitian. Beberapa 

teori yang dijabarkan, penulis hanya menfokuskan pada teori Prof. DR. H. 

Ramayulis tentang Kompetensi Kepribadian Guru sedangkan Kepribadian Siswa 

penulis menggunakan Sjarkawi.  
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Adapun indikator Kompetensi Kepribadian Guru sebagai variabel Xsebagai 

berikut: 

1. Guru hendaknya mencintai jabatannya sebai guru. 

a. guru menggunakan pakaian yang rapi. 

b. guru bersemangat dalam menyampaikan materi pelajaran dikelas.   

2. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua murid-muridnya. 

a. guru menghargai siswa dengan perbedaan agama yang di anut. 

b. guru menghargai siswa tanpa membedakan jenis kelamin. 

c. guru menghargai siswa tanpa membedakan suku. 

d. guru memberi hukuman sesuai dengan kesalahan siswa. 

3. Guru hendaknya berlaku sabar dan tenang. 

a. guru menahan emosi dikelas dan dilingkungan sekolah. 

b. guru sabar dalam menghadapi siswa ribut. 

c. guru tenang dalam menanggapi pertanyaan yang di ajukan siswa. 

4. Guru harus berwibawa 

a. guru tidak merokok di dalam kelas dan lingkungan sekolah. 

b. guru menjaga cara berbicara didalam kelas. 

5. Guru harus gembira. 

a. guru memiliki sifat humor yang membuat siswa tertawa. 

b. guru mudah memberi senyum kepada siswa. 

6. Guru harus bersifat manusiawi. 

a. guru suka memaafkan apabila siswa insyaf akan kesalahan. 

b. guru tidak memberi hukuman yang berakibat cedera pada siswa. 
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7. Guru harus bekerjasama dengan guru lain. 

a. Guru tidak memiliki perselisihan dengan guru lainnya. 

b. guru ikut serta dalam kegiatan gotong royong bersama guru lain 

disekolah. 

c. guru tegur sapa dengan guru lainnya. 

8. Bekerjasama dengan masyarakat. 

a. guru mengenal orang tua siswa 

b. guru menerima apabila ada masukan dari orang tua siswa.
35

 

Sedangkan variable Y (kepribadian siswa) indikatornya adalah: 

1. Kepribadian yang mudah menyesuaikan diri  

a. Siswa berinteraksi baik dengan siswa lainnya 

b. Siswa berinteraksi baik dengan guru  

2. Kepribadian yang berambisi  

a. Siswa giat berusaha dalam belajar 

b. Siswa menyambut baik tantangan dan berkompetisi dengan senang 

3. Kepribadian yang mempengaruhi 

a. Siswa mengikuti organisasi disekolah 

b. Siswa yang berani tampil didepan umum 

4. Kepribadian yang berprestasi 

a. Siswa selalu semangat untuk mendapatkan nilai baik 

b. Siswa yang selalu ingin menjadi yang pertama 

5. Kepribadian yang idealistis  
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a. Siswa memiliki ide-ide kreatif disekolah 

b. Siswa melihat sesuatu dari pandangan yang positif 

6. Kepribadian yang sabar 

a. Siswa memiliki sifat yang Tidak pernah berputus asa 

b. Siswa memiliki sifat ramah tamah dan rendah hati 

7. Kepribadian yang mendahului 

a. Siswa memprioritaskan belajar dari pada bermain 

b. Siswa melaksanakan tugas apapun yang mereka terima 

8. Kepribadian yang perseptif 

a. Siswa memiliki sikap peduli sesama teman, guru dll 

b. Siswa ramah kepada teman, guru dll 

9. Kepribadian yang peka 

a. Siswa ikut merasakan jika teman, guru tertimpa musibah 

b. Siswa Suka berintropeksi diri 

10. Kepribadian yang berketetapan  

a. Siswa berusaha untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru  

b. Siswa mengajak teman untuk belajar  

11. Kepribadian yang ulet 

a. Siswa rajin mengulangi pelajaran dirumah  

b. Siswa bersungguh-sungguh agar mendapat nilai baik 

12. Kepribadian yang berhati-hati
36

 

a. Siswa memiliki ketelitian dalam mengerjakan tugas  

b. Siswa Senantiasa mencoba menunaikan kewajiban 
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E. Asumsi Dasar  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, sebagai landasan kerja penulis maka 

diasumsikan bahwa: “adanya pengaruh kompetensi kepribadian guru dalam 

kepribadian siswa belajar mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 11 Pekanbaru”. 

 

F. Hipotesis  

Berpijak dari asumsi dasar dapatlah penulis merumuskan hipotesa sebagai 

berikut:  

Ha : Ada pengaruh yang signifikankompetensi kepribadian guru                                    

terhadap kepribadian siswa di SMA Negeri 11 Pekanbaru 

Ho : Tidak Ada pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian guru  

terhadap kepribadian siswa di SMA Negeri 11 Pekanbaru. 


