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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindari kesalah 

pahaman, maka perlu penulis kemukakan kerangka teoritis sebagai 

pendukung dalam penelitian ini agar lebih terarah dengan mengemukakan 

beberapa teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

1. Konsep Tentang Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

a. Pengertian Kompetensi Kepribadian 

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) 

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian 

adalah kemampuan keperibadian yang mantap, berakhlak mulia,  arif, 

berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik.
8
 

Kompetensi kepribadian adalah salah satu kemampuan yang 

sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya. 

Seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian meniscayakan 

dirinya memiliki kecenderungan dan bakat untuk menjadi guru, 

sehinggga ia pun akan selalu memiliki sikap optimisme dalam 

pekerjaannya sebagai guru, ia akan cepat dan tepat dalam mengambil 

keputusan-keputusan keguruannya. Karena itu Djamarah menyatakan 

“bahwa masalah kepribadian adalah suatu hal yang sangat 

                                                 
8
 Kusnadi, Op. Cit. h. 52 
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menentukan tinggi rendahnya kewibawaan seorang guru dalam 

pandangan anak didik dan masyarakat.
9
 

Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri 

pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang 

guru dari guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah 

yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan ucapan, 

cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. 

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa, kepribadian yang 

sesungguhnya adalah abstrak (ma’nawi), sukar dilihat atau 

diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan 

atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Misalnya 

dalam tindakannya, ucapan, cara bergaul, berpakaian, dan dalam 

menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan 

maupaun yang berat.
10

 

Adapun indikator seorang guru memiliki kompetensi 

kepribadian antara lain: rendah hati, pemaaf, disiplin, adil, kreatif, 

ikhlas, jujur, empati, berani, terbuka, gigih, pemurah, supel, sabar , 

humoris, penyayang, apresiatif, berwibawa, dan santun. .
11

 

Sehubung dengan uraian diatas, setiap guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi 

ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-

kompetensi lainnya. Dalam hal ini guru tidak hanya dituntut untuk 

mampu memaknai pembelajaran, tetapi dari yang paling penting 

adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang 

                                                 
9
 Ibid, h. 52 

10
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam interaksi Edukatif, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010, h. 39 
11

 Kusnadi, Op. Cit, h. 54 
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pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta 

didik.
12

 

Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi 

siswa. 

1) Memiliki kepribadian mantap dan stabil 

Dalam hal ini, guru dituntut bertindak sesuai dengan norma 

hukum dan  norma sosial. Jangan sampai seorang pendidik 

melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, kurang 

profesional, atau bahkan bertindak tidak senonoh. 

2) Memiliki kepribadian yang dewasa 

Kedewasaan guru tercermin dari kestabilan emosinya. 

Untuk itu, diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah 

terbawa emosi. Sebab, jika guru marah akan mengakibatkan siswa 

takut. Ketakutan itu sendiri berdampak pada turunnya minat siswa 

untuk mengikuti pelajaran, serta dapat mengganggu konsentrasi 

belajarnya. 

3) Memiliki kepribadian yang arif 

Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui tindakan yang 

bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

                                                 
12 E. Mulyasa, Op. Cit, h. 117-118 
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4) Memiliki kepribadian yang berwibawa 

Kepribadian yang berwibawa ditunjukkan oleh perilaku 

yang berpengaruh positif terhadap siswa dan disegani. 

5) Memiliki akhlak mulia 

Guru harus berakhlak mulia karena perannya sebagai 

penasihat. Niat pertama dan utama seorang guru bukanlah 

berorientasi pada dunia, tetapi akhirat. Yaitu, niat untuk beribadah 

kepada Allah dengan niat yang ikhlas, maka guru akan bertindak 

sesuai dengan norma agama dan menghadapi segala permasalahan 

dengan sabar karena mengharap ridha Allah SWT. 

6) Menjadi teladan bagi siswa 

Sebagai teladan, guru menjadi sorotan siswa dalam gerak-

geriknya.
13 

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus 

memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh 

panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Karenanya guru 

harus selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang 

positif agar dapat mengangkat citra baik dan kewibawaannya, 

terutama di depan murid-muridnya. Didalam ajaran Islam guru 

sangat dihargai kedudukannya. Kedudukan seorang guru telah 

dijelaskan oleh Allah maupu oleh Rasulnya yang terdapat dalam 

Q.S Al-Mujaddalah ayat: 11 

                                                 
13

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan 

Kompetensi guru, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h. 106-108 
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Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. 

Berdasarkan tafsir diatas, ada dua golongan manusia yang 

Allah muliakan kedudukannya, yaitu hamba yang beriman dan 

hamba yang berilmu pengetahuan. Artinya Al-qur’an memberikan 

pandangan khusus kepada hamba yang mulia ini, sekaligus ayat ini 

memberikan motivasi dan penghargaan bagi orang yang beriman, 

belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Dengan belajar kita 

akan memperoleh ilmu, ketika kita telah mneguasai dan 

memperoleh ilmu maka Allah memberikan kedudukan yang tinggi 

diantaranya hamba yang lain. Sehingga dengan iman dan ilmu akan 

membuat hidup lebih bermakna dan mulia disisi Allah SWT. 

Sosok kepribadian guru yang ideal menurut Islam telah 

ditunjukkan pada keguruan Rasulullah saw, yang bersumber dari 

Al-qur’an dalam surah Al-Ahzab ayat 21 menegaskan: 

               

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu” 

Sebagai guru Pendidikan Agama Islam, sudah sewajarnya 

apabila keguruan Rasulullah saw diimplementasikan dalam praktik 
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pembelajaran. Jadi, seorang guru tidak hanya dituntut 

kecerdasannya saja, tetapi harus memiliki kepribadian yang patut 

untuk ditiru. Maka dari itu, standar kompetensi kepribadian guru 

harus dikuasai agar perilakunya dapat menunjang keberhasilan 

pendidikan di Indonesia. Kompetensi kepribadian guru juga harus 

dipahami dan diamalkan sebagai cermin pribadi guru yang khas. 

b. Ciri-ciri Kepribadian Guru 

Karena kepribadian guru sangat berpengaruh terhasap 

siswa, maka guru perlu memiliki ciri sebagai orang yang 

berkeperibadian matang dan sehat. Allport mengemukakan bahwa 

ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian matang adalah: 

1) Meningkatkan kesadaran diri dan melihat sisi lebih dan kurang 

dari diri. 

2) Mampu menjalin relasi yang hangat dengan orang lain. 

3) Memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan mampu 

menajuhi sikap berlebihan. 

4) Memiliki persepsi yang realistis terhadap kenyataan. 

5) Memiliki pemahamn akan diri sendiri. 

6) Memiliki pedoman hidup untuk menyatukan nilai-nilai yang 

kuat dalam kehidupan. 

 

Selain berkepribadian matang, guru juga perlu memiliki 

kepribadian yang sehat. Karakteristik yang mencerminkan 

keperibadian yang sehat menurut Elizabeth adalah sebagai berikut: 

1) Mampu menilai diri secara realistis 

2) Mampu menilai situasi secara realistis 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis 

4) Menerima tanggung jawab 

5) Memiliki sifat mandiri, baik menyangkut cara berpikir atau 

bertindak. 

6) Dapat mengontrol emosi 

7) Memiliki tujuan yang ingin dicapai 
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8) Memiliki sifat bahagia
14

 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Kepribadian  

Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kepribadian 

seseorang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu, faktor 

internal dan eksternal. 

1) Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam 

diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan 

faktor genetis atau bawaan. Maksudnya adalah faktor yang 

berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan 

dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang 

tuanya. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

diri. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang 

berasal dari lingkungan mulai dari lingkungan terkecilnya, 

yakni keluarga, teman tetangga, sampai dengan pengaruh dari 

berbagai media audiovisual seperti TV dan VCD atau media 

cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya.
15

 

 

 

 

                                                 
14

 Suyanto dan asep Jihad, Op. Cit, h. 16-18 
15

 Sjarkawi, Op. Cit, h. 19 
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2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat.
16

 Menurut Muhibbin syah minat secara 

sederhana berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu.
17

 Dan menurut Sukardi, minat 

dapat diartikan sebagai kesukaan, kegemaran, atau kesenangan akan 

sesuatu. Serta Bernard menyatakan bahwa minat timbul tidak secara 

tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, 

pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekarja.
18

 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh 

dikemudian. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi 

belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. 

Jadi minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong 

belajar selanjutnya.
19

  

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang 

                                                 
16

 Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 

2010, h. 180 
17

Muhibbin Syah, Op. Cit. h. 136. 
18

 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di sekolah Dasar, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, h. 57 
19

 Slameto, Op. Cit, h. 180 
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diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai 

individu. Proses ini berarti menunjukkan pada siswa bagaimana 

pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melayani 

tujuan-tujuannya, memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila siswa 

menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai 

beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila siswa melihat 

bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan 

pada dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat (dan bermotivasi) 

untuk mempelajarinya.
20

 

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran, 

karena bahan yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya, ia akan enggan untuk belajar dan menganggap pelajaran itu 

momok besar baginya, sehingga ia tidak memperoleh kepuasan dari 

hasil pelajaran yang dipelajarinya. Oleh sebab itu setiap pelajaran 

yang diajarkan kepada peserta didik guru harus bisa menarik  minat 

peserta didik tersebut. Artinya bahan pelajaran yang menarik minat 

siswa lebih mudah dipahami dan disimpan dalam memori kognitif 

siswa, karena minat dapat menambah kegiatan belajar.
21

 

 

 

                                                 
20 Ibid, h. 183 
21 Muhibbin Syah, Op. Cit, h. 151 
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Dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak 

pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika sesorang 

melaksanakan kativitas sendiri, maupun didalam kelompok tertentu. 

Dipahami atau tidak dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas 

di dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan belajar. 

Dengan demikian dapat kita katakan, tidak ada ruang dan waktu 

dimana manusia dapat melepaskankan diri dari kegiatan belajar, dan 

itu berarti pula bahwa belajar tidak pernah diabatasi usia, tempat 

maupun waktu, karena perubahan yang menuntut terjadinya aktivitas 

belajar itu juga tidak pernah berhenti.
22

 Ibnu Khaldun menyatakan 

bahwa:  “Belajar merupakan suatu proses mentransformasikan nilai-

nilai yang diperoleh dari pengalaman untuk dapat mempertahankan 

eksistensi manusia dalam perdaban masyarakat.”
23

  

Belajar dapat diartikan sebagai memahami sesuatu yang baru 

kemudian memaknainya. Dengan perkataan lain, belajar adalah 

perubahan tingkah laku para peserta didik, baik pada aspek 

pengetahuan, sikap ataupun keterampilan sebagai hasil respon 

pembelajaran yang dilakukan guru. Sedangkan minat belajar adalah 

keingginan, rasa suka yang ditunjukan melalaui keantusiasan dan 

keaktifan dalam belajar. 

 

                                                 
22 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 33 
23

Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, h. 107 
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b. Ciri-ciri Minat Belajar 

Jika individu atau peserta didik merasa tertarik atau berminat 

dalam melakukan aktivitas belajar, maka peserta didik tersebut 

menunjukkan sikap dan perilaku belajar yang baik berupa: 

1) Memiliki sifat ingin tahu dan berantusias belajar lebih aktif. 

2) Siswa senang bergairah dalam proses belajar yang sedang 

berlangsung. 

3) Siswa memiliki perhatian yang lebih besar terhadap 

pembelajaran. 

4) Siswa memiliki sifat ingin maju. 

5) Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan 

tugas-tugas belajar. 

6) Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar. 

7) Siswa tidak cepat bosan dalam belajar. 

8) Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian dari 

hidup.
24

 

 

Dan ciri-ciri anak yang tidak berminat diantaranya: 1) Acuh 

tidak acuh dalam belajar. 2) Aktivitas belajar dianggap sebagai beban. 

Dan, 3) Cepat lelah dan bosan dalam belajar.
25

 

c. Cara Membangkitkan Minat  Belajar Siswa 

Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki 

minat untuk belajar. Beberapa cara dapat dilakukan untuk 

membangkitkan minat belajar siswa, di antaranya: 

1) Hubungkan bahan pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan 

siswa. Minat siswa akan tumbuh manakala ia dapat menangkap 

bahwa materi pelajaran itu berguna untuk kehidupannya. Dengan 

demikian guru perlu menjelaskan keterkaitan materi pelajaran 

dengan kebutuhan siswa. 

2) Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit untuk 

                                                 
24

 Abdul Hadis dan Nurhayati,  Psikologi dalam Pendidikan, Bandung: Alpabeta, 2010, h. 

44 
25

 Ibid, h. 44 
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dipelajari atau materi pelajaran yang jauh dari pengalaman siswa, 

akan tidak diminati oleh siswa. 

3) Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara 

bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, eksperimen, 

demonstrasi dan lain-lain.
26

 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat  

Cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya 

minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu yang bersumber dari dalam 

diri individu yang bersangkutan, misal: bobot, umur, jenis kelamin, 

pengalaman, perasaan mampu, kepribadian. Dan berasal dari luar yang 

mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masayarakat.
27

 

Crow and Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi 

timbulnya minat, yaitu: 

1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan. 

Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja 

atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan 

lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan 

membangkitkan minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, 

melakukan penelitian dan lain-lain. 

2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Minat untuk belajar 

atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat 

penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki 

ilmu pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan 

yang tinggi dan terpandang dalam masyarakat. 

3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan 

emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas 

akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan 

                                                 
26

Wina Sanjaya,  Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,Jakarta: 

Kencana Prenada media, 2006, h. 29-30 
27

 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psiklogi Suatu Pengantar, Jakarta: 

Kencana, 2004, h. 263 
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memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu 

kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.
28

 

 

e. Macam-macam Minat 

Menurut Rosyidah, timbulnya minat pada diri seseorang pada 

prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

1) Minat yang berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya 

dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor 

keturunan atau bakat ilmiah. 

2) Minat timbul karena adanya pengaruh dari luar diri individu, 

timbul sering dengan proses perkembangan individu bersangkutan. 

Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, 

dan kebiasaan atau adat.
29

 

3. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Minat Belajar 

Siswa 

 Guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses 

belajar siswa. Dalam pandangan siswa, guru memiliki otoritas , bukan saja 

otoritas dalam bidang akademis, melainkan juga dalam bidang 

nonakademis. Oleh karena itu, pengaruh guru terhadap para siswanya 

sangat besar dan sangat menentukan.  

Kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif 

terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar siswa. Sejumlah 

percobaan dan hasil-hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak 

                                                 
28

 Ibid, h. 264 
29

 Ahmad Susanto,  Op. Cit, h. 60 
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sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Siswa akan menyerap 

sikap-sikap, mereflesikan perasaan-perasaan, menyerap keyakinan-

keyakinan, meniru tingkah laku, dan mengutip pernyataan-pernyataan 

gurunya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti 

motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi, dan hasrat belajar yang 

terus menerus pada diri siswa yang bersumber dari kepribadian guru.
30

 

Hal senada juga disampaikan oleh Dzakiah Drajat, yaitu: 

“Setiap guru akan mempunyai pengaruh terhadap anak didik, 

pengaruh tersebut ada yang terjadi melalui pendidikan dan 

pengajaran yang dilakukan dengan sengaja dan ada pula yang 

terjadi dengan tidak sengaja. Bahkan tidak disadari oleh guru 

melalui sikap, gaya dan macam-macam penampilan 

kepribadiannya. Bahkan dapat dikatakan kepribadian guru akan 

lebih besar pengaruhnya dari pada kepandaian ilmunya.
31

 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa salah satu faktor 

yang menyebabkan siswa berminat dalam belajar adalah sikap,  perilaku 

atau kepribadian guru. Kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, sopan santun, penyayang, 

tidak sombong dan berakhlak mulia merupakan bagian dari sikap atau 

perilaku guru. Dengan demikian salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama 

Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kepribadian guru 

mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap minat belajar siswa. 

 

                                                 
30

 Suyanto dan asep Jihad, Op. Cit, h. 16 
31

 Zakiah Darajat, Op. Cit, h. 2 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

yang menghindari manupulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh 

orang lain. 

1. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan adalah penelitian oleh 

saudara Abdul Hakim Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan tahun 2016 meneliti dengan judul “ Pengaruh Kepribadian 

Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Perilaku Siswa Disekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru”. Setelah diadakan 

penelitian terbukti bahwa Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

berpengaruh Terhadap Perilaku Siswa. Adapun persamaan penelitian ini 

sama-sama meneliti tentang kepribadian guru. Sedangkan perbedaan 

penelitian saudara Abdul Hakim dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu penulis meneliti “ Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Minat Belajar Siswa” dengan 

menggunakan dua variabel. Sedangkan saudara Abdul Hakim meneliti 

“Pengaruh Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Perilaku 

Siswa” dengan menggunakan dua variabel. 

2. Saudari Novita  Celia Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan meneliti dengan judul “Pengaruh penggunaan media 

pembelajaran audio visual terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan 
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Taruna Persada Dumai”. Setelah diadakan penelitian terbukti bahwa 

penggunaan media pembelajaran audio visual berpengaruh terhadap minat 

belajar siswa. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang minat belajar siswa. Sedangkan perbedaan penelitian saudari 

Novita  Celia dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis 

meneliti “Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap minat belajar 

Siswa” dengan menggunakan dua variabel. Sedangkan saudari Novita  

Celia meneliti “Pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual 

terhadap minat belajar siswa” dengan menggunakan dua variabel. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkret dari 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapangan sebagai 

acuan dalam penelitian bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh 

menyimpang dari kajian teoritis, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

salah pengertian dalam memahami tulisan ini.  Sebagaimana fokus penelitian 

ini adalah Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap Minat Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu 

Bersurat. Didalam penelitian ini ada dua variabel yang akan dibahas yaitu 

variabel X (kompetensi kepribadian ruru) dan variabel Y (minat belajar 

siswa). 

1. Indikator Kompetensi Kepribadian Guru (variabel X). Menurut teori 

Kusnadi adalah sebagai berikut: 
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a. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki sifat ramah tamah dalam 

membiming perserta didik 

b. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki sifat pemaaf ketika siswa 

melakukan kesalahan saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

c. Guru Pendidikan Agama Islam disiplin menyuruh siswa membaca buku 

Pendidikan Agama Islam 

d. Guru Pendidikan Agama Islam disiplin menyuruh siswa untuk 

mengantarkan PR 

e. Guru Pendidikan Agama Islam objektif menilai PR siswa 

f. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki kesabaran dalam mengajar 

g. Guru Pendidikan Agama Islam selalu berkata jujur 

h. Guru Pendidikan Agama Islam suka membantu siswa yang bermasalah 

i. Guru Pendidikan Agama Islam berpakaian sopan sesuai dengan syariat 

Islam 

j. Guru Pendidikan Agama Islam berkata lemah lembut ketika proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

k. Guru Pendidikan Agama Islam tegas dalam mengajar  

l. Guru Pendidikan Agama Islam cepat bertindak dalam menyelesaikan 

persoalan 

m. Guru Pendidikan Agama Islam suka memakai infocus 

n. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki sifat agamis waktu mengajar 

o. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki wawasan yang luas ketika 

mengajar 
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2. Indikator Minat Belajar Siswa (variabel Y). Menurut teori Abdul Hadis 

adalah sebagai berikut: 

a. Sebelum masuk Pelajaran Pendidikan Agama islam siswa suka mecari 

materi yang akan dipelajari dari berbagai sumber. 

b. Siswa mau bertanya ketika tidak  paham tentang materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

c. Siswa suka mengungkapkan pendapat saat proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

d. Siswa suka membaca buku pelajaran Pendidikan Agama Islam 

e. Siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam 

f. Siswa selalu mengumpulkan tugas yang berikan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam 

g. Siswa konsentrasi memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

h. Siswa hadir tepat waktu ketika pelajaran Pendidikan Agama Islam 

i. Sebelum masuk kelas siswa sudah menyiapkan bahan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

j. Siswa selalu membawa perlengkapan belajar, seperti buku paket 

Pendidikan Agama Islam, Al-Qur’an dan buku tulis 

k. Siswa tertarik membuat catatan penting tentang materi yang telah 

diajarkan guru 

l. Siswa mengulangi pelajaran Pendidikan Agama Islam di rumah 

m. Siswa suka menjawab pertanyaan dari guru Pendidikan Agama Islam 
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n. Siswa mau mengerjakan tugas Pendidikan Agama Islam tepat waktu 

o. Siswa suka mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam dari awal 

sampai akhir. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Berdasarkan pengamatan sehubung dengan penelitian ini, maka 

penelitian berasumsi sebagai berikut: 

a. Kompetensi keperibadian guru berbeda-beda antara satu guru dengan 

guru lainnya. 

b. Minat belajar di kalangan siswa bervariasi 

c. Ada kecendrungan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam turut dipengaruhi oleh kompetensi kepribadian guru. 

2. Hipotesa 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian guru  terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat. 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian guru 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat. 

 

 

 

 

 


