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BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Kompetensi Kepribadian Guru

a. Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan,

keterampilan dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan.12 Kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang

harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik

berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang ditunjukkkan dalam

proses belajar mengajar.13

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan

personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spritual yang secara kaffah

membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup

penguasaan materi, pemahaman terhadap siswa, pembelajaran yang

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.14

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru yang

meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, yang dapat diwujudkan

dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkunganya.

12Zainal Aqip, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional, 2009,  jakarta:Yrama
Widya,  hal. 60

13Suyanto, Menjadi Guru Profesional, 2013, Jakarta: Erlangga, hal. 39
14Multyasa, Standar Kompetensi dan SertifikasiGuru, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2012, hal. 26
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Kompetensi merujuk pada performance dan perbuatan yang rasional

untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan tugas-tugas

pendidikan.

b. Jenis-jenis kompetensi guru

Berdasarkan peraturan Mentri pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik

dan kompetensi guru, macam-macam kompetensi yang dimiliki oleh

tenaga guru antara lain: kompetensi pedagodik, kompetensi

kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial yang diperoeh

melalui pendidikan profesi.15

Secara rinci dijelaskan jenis-jenis kompetensi guru, sebagai

berikut:

1) Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan yang berkaitan

dengaan pemahaman siswa dan pengelolaan pembelajaran yang

mendidik dan dialogis. Kompetensi ini mencakup kemampuan

pemahaman siswa. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.16

2) Kemampuan sosial, adalah kompetensi yang berkaitan dengan

kemampaun guru sebagai bagian dari masyarakat dalam

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, teman

sejawat, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa dan masyarakat

15 Kunandar, Guru Profesional, 2011, jakarta:RajaWali Pers, hal. 75
16 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, 2012, Jakarta: Prenada Media Grup,

hal.31
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sekitar. Guru juga merupakan makhluk soial, kehidupan sehari-

harinya tidak terlepas dari kehidupan bersosial baik dilingkungan

sekolah maupun masyarakat.17

3) Kompetensi profesional, adalah kemampuan yang berkaitan

dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas

dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum.18

4) Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan personal yang

mncerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa,

menjadi teladan bagi siswa dan berakhlakul mulia, dan tampak

pada ucapan, tingkahlaku dan tindakan.19

Berdasarkan  pernyataan,  keempat kompetensi guru tersebut

saling terintegrasi dalam kinerja guru. Dengan adanya keempat

kompetensi tersebut akan sangat menentukan keberhasilan guru

dalam mengajar. Dalam hal ini, kompetensi kepribadian guru

berhubungan dengan perilaku guru dalam menjalankan tugassebagai

tenaga kependidikan.

c. Kompetensi kepribadian guru

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan

dengan perilaku peribadi guru itu sendiri yang memiliki nilai-nilai

luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Kompetensi ini

merupakan salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam

17 Momon Sudarma, Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan dicaci, 2013, jakarta:Rajawali
Pers, hal. 133

18 Nurhanawati afriza, Micro Teaching, 2015, Pekanbaru:Kreasi Edukasi, hal.12
19Syaiful sagala,Kemampuan Profesional Guru,2013, Bandung:Alfabeta, hal. 34
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melaksanakan tugas keguruannya.20 Kompetensi kepribadian berarti

sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perilaku.Sikap dan

perbuatannya yang membedakan dirinya dari orang lain.

Kompetensi kepribadian guru memiliki banyak makna. hal ini

sesuai dengan beberapa pendapat, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Suharismi Arikunto dalam Sudarman Denim kompetensi
kepribadian guru adalah kemampuan guru untuk memiliki sikap
atau kepribadian yang ditampilkan dalam perilaku yang baik dan
terpuji sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri dan dapat
menjadi panutan atau teladan bagi orang lain terutama siswanya. 21

2. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar
nasional pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian
guru adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, arif,
dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan, bagi peserta didik dan
berakhlak mulia.22

3. Menurut Ramayulis kompetensi kepribadian berarti sifat hakiki
individu yang tercermin pada sikap dan perilaku. sikap dan
perbuatannya yang membedakan dirinya dari orang lain.23

4. Menurut Sumardi dalam RamayulisKompetensi kepribadian ialah
sifat-sifat unggul seseorang, seperti ulet, tangguh atau tabah dalam
menghadapi tantangan atau kessulitan, cepat bangkit apaila
mengalami kegagalan, memiliki etos belajar, dan etos kerja yang
tinggi, berfikir positif, terrhadap orang lain, bersikap seimbang
antara mengambil dengan memberi dalam hubungan sosial, dan
memiliki komitmen atau tanggung jawab. 24

Berdasarkan pernyataan tersebut, kompetensi kepribadian guru

merupakan  perilaku seorang guru yang berkaitan dengan kemampuan

individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri

untuk melaksanakan tranformasi diri, identias diri, dan pemahaman

20Ardiyansah Dkk, Loc Cit
21Sudarman Denim, Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru, 2013, Bandumg:Alfabeta,

hal. 58
22 Ramayulis, Opcit, hal. 54
23Ibid, hal.55
24 Ramayulis, Loc Cit
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diri dan memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku

sehari-hari, baik dalam proses pembelajaran atau diluar proses

pembelajaran.

d. Indikator kompetensi kepribadian guru

Mengacu kepada Standar Nasional pendidikan, menurut

Kunandar indikator kompetensi kepribadian guru meliputi beberapa

aspek yaitu:

1. Mantap dan stabil yaitu memiliki kompetensi dalam bertindak

sesuai norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku.

2. Dewasa yaitu pribadi dewasa yang berarti mempunyai kemandirian

untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai

guru.

3. Arif yaitu menampilkan yang didasarkan permanfaatan bagi

peserta didik, sekolah dan masyarakat dengan menunjukkan

keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.

4. Berwibawa yaitu yaitu memiliki perilaku yang disegani sehingga

berpengaruh positif terhadap peserta didik.

5. Berakhlak mulia yaitu memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh

peserta didik, bertindak sesuai norma religius, jujur, dan suka

menolong,25

25 Kunandar, Op Cit, hal 75-76
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Kepribadian guru bukan hanya dasar guru untuk menjadi model

keteladanan bagi siswa akan tetapi juga sebagai pedoman untuk guru

berperilaku. Seorang guru harus memiliki sifat kepribadian seperti

yang disebutkan dalam QS. A-Rahman: 1-4 yang berbunyi:

                
Artinya: 1.(Tuhan) yang maha pemurah, 2. Yang telah mengajarkan
al-Qur’an, 3. Dia menciptakan manusia, 4. Mengajarkan pandai
berbicara.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorangguru yang memiliki

sifat kepribadian seperti yang disebutkan dalam QS. A-Rahman: 1-4

ini, apabila ia berhadapan dengan peserta didiknya, tutur katanya akan

menyejukkan, perilakunya akan menjadikan anak didik bersimpati dan

meneladaninya. Dia tidak akan keras dan kasar, tidak akan cepat marah

apalagi melakukan tindakan kekerasan fisik yang sangat bertentangan

dengan nilai-nilai agung ketuhanan dan nilai-nilai luhur pendidikan.

Adapun contoh kompetensi kepribadian yang baik sebagai

berikut:

1) Menghargai siswa tanpa membedakan keyakinan yang dianut,

suku, adat istiadat, dan daerah asal.

2) Bersikap sesuai dengan norma agama, yang dianut, hukum, dan

norma sosial yang berlaku dalam masyaraka, serta kebudayaan

nasional Indonesia yang beragam.

3) Berperilaku jujur, tegas dan manusiawi
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4) Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia

5) Berperilaku yang dapat diteladani oleh siswa dan masyarakat

sekitarnya

6) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil

7) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan

berwibawa

8) Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab tinggi

9) Bangga menjadi guru dan percaya diri sendiri

10) Bekerja mandiri secara profesional

11) Memahami kode etik profesi

12) Menerapakan kode etik guru

13) Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.26

Adapun kompetensi kepribadian guru berdasarkan peraturan

pemerintah Nomor 74 tahun 2008 pasal 3 yaitu sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa

2. Berakhlak mulia

3. Arif dan bijaksana

4. Demokratis

5. Mantap

6. Berwibawa

7. Stabil

8. Dewasa

26Ramayulis, Opcit, hal. 61
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9. Jujur

10. Sportif

11. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat

12. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri

13. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.27

Beberapa kompetensi kepribadian menurut buchrori alma

antara lain:

a. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa

b. Percaya diri

c. Tenggang rasa dan toleran

d. Bersikap terbuka dan demokratis

e. Mengembangkan diri bagi kemajuan profesinya

f. Sabar dalam menjalani profesi keguruannya

g. Memahami tujuan pendidikan

h. Mampu menjalani hubungan insani

i. Kreatif dan inovatif dalam berkarya.28

Berdasarkan beberapa kompetensi kepribadian guru yang telah

diuraikan tersebut, penulis mengambil indikator kompetesi kepribadian

guru yang mengacu pada standar nasiomal pendidikan yang ditulis oleh

Kusnandar yang terdiri dari aspek kepribadian yang mantapdan stabil,

dewasa, arif, berwibawa dan berakhlak mulia. Indikator kompetensi

kepribadian guru tersebut dapat dilihat selama proses pembelajaran.

27 Barnawi Dan Muhammad Arifin, Loc Cit, hal, 162
28Buchari Alma,Dkk, Guru Profesional, 2010, Bandung :Alfabetha, hal. 141-142
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Indikator tersebut menunjukkan bentuk kompetensi kepribadian yang

menyeluruh yang terdapat pada guru ekonomi disekolah menengah atsa

PGRI Pekanbaru.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian guru

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kepribadian itu dapat diperinci menjadi tiga golongan

besar yaitu:

1) Faktor biologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan

jasmani,atau seringkali pula disebut faktor fisiologis. Kita

mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan

telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan.Keadaan

fisik/konstitusi tubuh yang berlainan itu menyebabkan sikap dan

sifat-sifat serta tempramen yang berbeda-beda pula. Bahwa

keeadaan fisik, baik yang berasal dari keturunan maupun yang

merupakan pembawaan yang dibawa sejak lahir itu memainkan

peran yang penting pada kepribadian seseorang, tidak ada yang

mengingkarinya. Namun demikian itu hanya merupakan salah satu

faktor saja. Dalam perkembangan dan pembentukan kepribadian

selanjutnya faktor lingkungan dan pendidikan tidak dapat

diabaikan.29

2) Faktor sosial, yang dimaksud dengan faktor sosial disini adalah

masyarakat, yakni manusia-manusia lain disekitar individu yang

29Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, 2007Bandung :Pt Remaja Rosdakarya, hal.
160
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bersangkutan. Termasuk kedalam faktor ini juga tradisi-tradisi,

adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa dan sebagainya yang

berlaku dalam masyarakat itu. 30

3) Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan yang tumbuh dan

berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sebenarnya faktor

kebudayaan ini sudah termasuk dalam faktor sosial seperti yang

telah diuraikan diatas. Namun disini kita hendak membicarakan

kebudayaan dalam scope yang lebih luas, lengkap dan aspek-

aspeknya.31

2. Perilaku Guru

a. Pengertian perilaku guru

Perilaku memiliki banyak makna. Hal ini sesuai dengan

beberapa pendapat, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku adalah
“tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di gerakan (sikap)
tidak saja badan atau ucapan.32

2. Dalam kamus WJS. Poerdarminta disebutkan bahwa perilaku
adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau
lingkungan, atau dapat diartikan sesuatu keadaan maupun
perbuatan manusia sehari-hari sebagai tindakan yang tampak.33

3. Menurut Freud dalam Jalaluddin Rakhmatperilaku merupakan hasil
interaksi tiga sub system dalam keprbadian manusia antara lain: Id,
Ego dan Superego.34

30Ibid,hal. 161
31Baharudin,Psikologi Pendidkan Refleksi Teoritis Terhadap Fenomena, 2007

Yogyakarta: Arruz Media, hal. 225
32Frista Artnandi W,Loc Cit
33 Wjs. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1989,  Jakarta:Balai Pustaka,

hal. 317
34 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunkasi, 2012, Bandung:Remaja Rosdakarya, hal.

18-20
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4. Menurut Harjali perilaku dapat didefenisikan sebagai penampilan
yang dapat ditetapkan dalam suatu kejadian yang secara kebetulan
dapat berfungsi sebagai penguatan.35

Guru merupakan seseorang yang menjalankan tugas utamanya

yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi muridnya dalam pendidikan. Jabatan guru

memilik banyak tugas, dan secara prinsip dapat digolongkan menjadi

tiga jenis, yakni; tugas profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas

kemasyarakatan. Mendidik dapat diartikan meneruskan dan

mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti

mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan melatih diartikan mengembangkan keterampilan sebagai

bekal bagi kehidupan peserta didik.36 Semua proses yang dilakukan

guru dalam proses pendidikan inilah yang dimaksud perilaku guru.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa

perilaku guru merupakan tindakan dan ucapan dari seorang guru dalam

kegiatannya sebagai seorang pendidik. Guru merupakan komponen

yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, ini disebabkan

dibarisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam proses

belajar mengajar, dari segi materi, kesiapan, dan kesediaan guru dalam

menghadapi berbagai macam problem yang akan muncul berkaitan

dengan profesinya, maka faktor perilaku seorang guru akan

berpengaruh sekali terhadap keberhasilan peserta didiknya dalam

35 Harjali, Perilaku Mengajar Guru Bahasa inggris MA al-Islam Joresan, Jurnal
Cendikia, 2012,7(1), Ponorogo, hal. 69-70

36Op Cit, hal. 71
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rangka memahami dan menguasai sebuah materi yang

diajarkannya.Dengan demikian, guru merupakan komponen yang

paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan

yang berkualitas dan berkarakter. Oleh karena itu diperlukan sosok

guru yang mempunyai perilaku yang baik dalam menjalankan tugas

profesinya.

Menurut Zakiyah Deradjat dalam Syaiful Sagala syarat menjadi
guru yang baik dan diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab
dibebankan kepadanya yaitu salah satunya berkelakuan baik. Budi
pekerti guru sangat penting dalam pendidikan karakter murid, guru
harus menjadi suri teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru.37

b. Ciri-ciri perilaku guru

Diantara tujuan pendidikan adalah membentuk akhlak yang

baik pada siswa.Pendidik yang baik, tentu saja pendidik yang memiliki

ciri-ciri yang menurut pandangan umum dianggap baik. Oleh karena

itu, kita mengenal guru yang baik berdasarkan ciri-ciri atau indikator

yang dapat diamati berdasarkan sikap, perilaku, dan tutur katanya,

berikut dikemukakan ciri-ciri atau indikator pendidik atau guru yang

tidak baikyaitu:

1) Tidak menepati janji

Guru atau pendidik yang selalu tepat waktu dalam mengajar

dan menepati janjinya akan berwibawa dihadapan anak didiknya.

tepat janji dalam segala hal merupakan kunci adanya kepercayaan.

37Syaiful Sagala, OpCit, hal. 32
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guru harus menjadi orang yang tepat janji sebagai bagian dari

pembelajaran kepada anak didiknya.

2) Suka bohong

Guru atau pendidik yang memiliki sikap berbohong dalam

segala perbuatannya memungkinkan akan tidak dipercaya orang

lain, termasuk oleh anak didiknya. Perbuatan  berbohong bukan

perkara ringan, melainkan perbuatan yang tidak boleh

dipertahankan.Sekali melakukan perbuatan bohong, maka kan

ditutupi dan diikuti perbuatan bohong lainnya. oarang yang tidak

berbohong sering juga disebut orang jujur,dan jujur lebih merujuk

pada makna ikhlas.

3) Tidak jujur dan suka gibah

Jujur merujuk kepada keikhlasan, oleh karena itu, guru

harus memiliki keikhlasan dalam menjalankan tugasnya. Atas

dasar keikhlasan atau ketulusan, maka guru atau pendidikan akan

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan penuh

kesungguhan karena yang diharapkan adalah ridho Allah SWT.

Guru atau pendidik yang jujur akan melaksanakan tugasnya dengan

tanpa mengharap pujian semata-mata dari manusia atau atasan. Ia

akan bekerja sepenuh hati dengan dasar keyakinan bahwa

pekerjaannya akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Yang

Maha Kuasa, yang mustahil akan salah menilai.
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4) Suka menfitnah

Harus didasari oleh para pendidik bahwa fitnah lebih kejam

dari pada pembunuhan karena dari fitnah akan terjadi peperangan

dan menimbulkan banyak korban. Guru yang baik harus

menghindari perbuatan fitnah karena dampaknya akan sangat

negatif. Dengan demikian, tanpa fitnah, akan menciptakan kondisi

yang kondusif dalam  lingkungan pendidikan.

5) Tidak disiplin

Orang yang disiplin akan memenuhi peraturan yang telah

ditentukan atau disepakati bersama. Oleh karena itu, guru atau

pendidik “wajib “ memiliki perilaku disiplin dalam melaksanakan

tugasnya. Guru atau pendidik yang disiplin akan dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan

ketantuan yang berlaku. Kedisiplinan akan membawa pada

ketercapaian tujuan pendidikan dengan hasil yang maksimal.

6) Rakus

Guru  atau pendidik harus memiliki sifat tidak rakus atau

yang disebut dengan konaah, yaitu selalu mensyukuri atas apa

yang dimilikinya.

7) Pesimis

Lawan kata pesimis adalah optimis, seorang guru

hendaknya berperilaku optimis yaitu yang selalu berpandangan
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baik dalam menghadapi segala hal.Maka hal ini akan memberikan

nilai positif pada pandangan hidup siswa.

8) Lamban

Kata lamban berarti tidak cekatan, tidak giat dan tidak aktif.

Lamban lawan kata dari gesit, guru atau pendidik yang gesit akan

menghadapi anak didiknya melalui pendidkan secara tangkas,

cekatan , giat, dan aktif.

9) Pilih kasih

Perilaku pilih kasih merupakan perilaku yang membeda-

bedakan siswa dan memihak kepada satu pihak tanpa

mementingkan pihak yang lain. Contohnya guru yang

membedakan anak yang pandai dan tidak memperhatikan anak

yang kurang pandai. guru seharusnya adil sehingga akan

menguntungkan semua pihak siswanya akarena anak didik

diperlakukan secara proporsional sesuai denga tingkat kemamuan

masing-masing.

10) Pendendam

Pendendam merupakan perilaku yang tidak pemaaf  atau

selalu mengingat kesalahan kesalan yang telah terjadi. Guru

hendaknya tidak mempunyai rasa dendam terhadap siswa,

sebaliknya kesalahan yang dilakukan oleh siswa bukan untuk

dihukum untuk balas dendam, tetapi harus diperbaiki dengan cara
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memberi maaf dan mengarahkan kepada perbuatan yang lebih

baik.

11) Tidak rapi

Penampilan guru atau pendidik secara fisik bukan

segalanya, tetapi rambut, pakaian, dan gerak gerik guru aakan

selalumenjadi perhatian anak didik. Oleh karena itu kerapian guru

dalam segala hal penampilan harus diperhatikan oleh guru.

12) Perokok

Guru atau pendidik yang selalu merokok didalam kelas

mengesankan peribadi yang kurang santun. Maka akan

berpengaruh buruk terhadap siswa karena guru akan lebih banyak

mengisap rokok dari pada menyampaikan pelajaran, Oleh karena

itu guru selayaknya tidak merokok didalam kelas.

13) Kurang pandai

Kurang pandai merupakan lawan kata dari cerdas yaitu

sempurna perkembangan akal budinya. Guru atau pendidik yang

cerdas dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

14) Miskin

Pengertian miskin dalam kontek guru yaitu miskin ilmu.

Guru atau pendidik yang seperti ini tidak akan dapat melaksanakan

tugasnya secara paripurna karena tidak memiliki bekal, ilmu, bekal

mental, dan bekal kasih sayang.
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15) Pemalu

Guru atau pendindik yang baik ia tidak mempunyai sifat

pemalu. Guru yang pemalu akan kurang berwibawa dihadapan

anak didik. Oleh karna itu guru harus selalu tampil meyakinkan

dihadapan anak didik sehingga memunculkan kesan yang positif

bagi mereka.

16) Berprasangka negatif

Guru atau pendidik harus selalu berfikiran positif dalam

menghadapi beban tugasnya. Salah satu contoh berfikir positif

yang dimiliki guru yaitu bahwa anak didik merupakan generasi

penerus bangsa yang diharapkan lebih baik dari pada generasi

sebelumnya.

17) Pemalas

Pemalas berarti tidak suka bekerja, pemalas lawan kata dari

rajin. Guru yang rajin  ia suka bekerja dan berusaha untuk meraih

keberhasilan, menunjukan ketekunannya dalam bekerja, sehingga

anak didik akan melihatnya sebagai sosok yang tekun dan ulet.

18) Tidak peka terhadap lingkungan

Masalah lingkungan merupakan masalah yang hangat

dipersoalkan. Guru yang baik harus mempunyai kepekaan terhadap

lingkungan sekolah, yaitu peka dan peduli terhadap kebersihan,

kenyamanan, dan keamanan sekolah.
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19) Kotor

Guru harus selalu memelihara kebersihan dirinya hal ini

akan turut membangun kebersihan anak didik dan lingkungan

sekolah. Guru yang selalu menjaga kebersihan akan disenangi anak

didiknya.

20) Pendiam

Guru yang pendiam cenderung kurang disenangi anak

didik. Guru harus tampil secara proporsional, artinya, tidakbanyak

berbicara, tetapi juga bukan pendiam.38

Perilaku guru yang baik akan memberikan efek positif bagi

dirinya dan juga bagi dunia pendidikan karena guru merupakan profesi

yang terpuji yang tugasnya merupakan kegiatan yang mulia, maka

seorang guru harus memiliki indikator atau ciri perilaku guru yang

baik dan terpuji sebagai berikut:

1) Tidak pernah terlambat dikelas atau memotong waktu belajar

belum waktu hanya untuk kepentingan kenyamanan peribadi.

2) Memberi respon terhadap keluhan siswa secara cepat dan akurat.

masalah-masalah yang masuk kategori ‘’Urgen’, diselesaikan

sekarang, masalah-masalah yang dipandang penting (important)

diselesaikan segera setelah yang urgen dinyatakan selesai.

38 Muhammad Surya, Menjadi Tutor Yang Baik, 2010, Bogor, Ghalia Indonesia, Hal. 12
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3) Lebih mengutamakan formalitas diruang kelas dibandingkan

dengan formalitas pemikiran yang tersirat dalam mata pelajaran

yang sedang dipelajari.

4) Menunjukkan dan menandakan kejujuran intelektual yang tinggi

dan teliti.

5) Berdiri diatas pemikiran yang jernih dan adil, baik disekolah atau

diasrama sekolah, dilapangan bermain, ditepat lain, atau didalam

kelas.

6) Mengetahui dan memahami perbedaan karakterisik siswa pada

masing-masing kelas, namun bukan untuk membandingkannya.

7) Menekankan hal positif, selalu berhati-hati memuji pekerjaan yang

baik dari siswanya.

8) Menunjukkan keramahan dan jujur dapat menampakkan rasa suka

terhadap siswa secara baik dan hati-hati, serta menekan sedemikian

rupa masalah atau gangguan peribadi didepan siswa.

9) Berteman baik dengan siswa, tetapi tidak seperti berhubungan

siswa sesama siswa, menjaga hubungan dengan siswa agar tidak

membatasi kebebasan mengajar dengan baik.

10) Tidak pernah menyerah dalam menghadapi perilaku siswa dan

tidak mengkategorikan atau melabeli siswa secara permanen.39

39Sudarman Danim Dan Khairil, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru, 2010,
Bandung:Ikapi, hal. 159
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Berikut ini menggambarkan sosok guru yang baik dan diterima

secara mneyenangkan oleh siswanya sebabgai berikut:

1. Mengetahui nama-nama siswa dan memanggil mereka dengan

nama bukan hanya sekedar menyebut ‘’anda, “Neng, “Den, dan

sebagianya.

2. Menerima saran dari rekan dan siswanya secara menyenagkan

3. Memainkan peran yang berbeda pada suasana dan kepentingan

yang berbeda, misalnya, dalam konseling, memberi arahan, dan

memadu minat dan hobi siswannya

4. Mengingat sesuatu yang sebelumnya dikwatirkan oleh siswa dan

menanyakan tentang hal itu kepada siswanya sebelum keluhan

mereka muncul

5. Menolak tindakan sarkastik jika melucu atau berkelakar kepada

rekan dan siswanya

6. Tidak pernah membiarkan ucapan siswa dan rekannya yang

mengarah pada penghinaan atau membuat lulucon lain yang berbau

etnis atau seks secara menyakitkan.

7. Teliti mengikuti diktum yang secara universal cenderung

disepakati oleh semua orang: “jika tidak dapat mengatakan hal

yang baik tentang seseorang, jangan mengatakan apa-apa”40

8. Menceritakan kebenaran yang sebenarnya kepada siswa dan rekan

dengan mempertimbangkan dimensi waktu dan situasi.

40 Ibid, 158
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Berikut ini terdapat beberapa tindakan, tuturan, dan perilaku

berikut ini selalu dijauhkan oleh guru-guru yang baik

1. Selalu bersikeras mempertahankan alasan dan selalu meluangkan

waktu untuk memberikan alasan. Menghindari dari tindakan

membuat alasan yang kurang ”beralasan”memang tidak mudah dan

membutuhkan kesabaran.

2. Mengetahui perbedaan diantara siswa dan meminta mereka secara

serta merta mendengarkan dan menerima solusi yang ditawarkan.

3. Mendengar siswa dan menanyakan keluhan mereka secara

menyeluruh, namun memandangnya hanya cukup untuk

mengetahui bagaimana mereka melihat atau merasa bingung

dengan alasannya

4. Menunjukkan bahwa diri guru dapat berubah pikiran dengan

mudah, ketika bukti-bukti dan logika menyarankan hal itu, namun

tanpa kajian yang sistematis dan mendalam

5. Berada pada posisi “diluar “siswa atau melakukan tindakan

“diskriminatis”terhadap siswa, baik tuturan maupun tindakan.41

Berdasarkan beberapa ciri-ciri perilaku guru yang telah

diuraikan tersebut,mengenai indikator perilaku guru, penulis mengacu

pada pendapat Suharismi Arikunto menyatakan bahwa kompetensi

kepibadian ditampilkan dalam perilaku yang baik dan terpuji, oleh

karena itu  penulis mengambil pendapat Sudarman Danim dan Kahiril

41Sudarman danim, Loc Cit
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yaitu ciri perilaku guru yang baik dan terpuji sebagai indikator dari

perilaku guru. Dalam hal ini perilaku guru dapat diamati dalam

kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru ekonomi

didalam kelas.

c. Faktor yang mempengaruhi perilaku guru

Faktor-faktor yang berkenaan dengan kualitas belajar siswa

yang bersumber dari dalam diri antara lain: keadaan fisisk dan psikis.

Sedangkan yang berasal dari luar dirinya bersumber dari guru dan

lingkungannya.Demikian juga faktor yang mempengaruhi perilaku

guru dapat dianalogikan dengan faktor yang ada pada siswa.

a.Faktor Internal Guru

Adalah situasi yang ada didalamdiri guru, bermula dari

keadaandan kondisi tubuh, seperti mengidap penyakit atau

kurangsehat badan.Keadaan psikisguru yang kurang baik

sepertipenggugup, kurang sabar, sifatnegatif dan lain-lain.42

b.Faktor Eksternal Guru

Adalah situasi yang ada diluardiri pribadi guru yang erat

kaitannya dengan proses pembelajaran, seperti permasalahan

dengan stakeholder, kususnya para guru, kepala sekolah, murid,

tata usahasekolah dan lingkungan ataumasyarakat setempat.43

42 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, 2010,  Jakarta: Rineka
Cipta, hal. 54

43Ibid, hal 60
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3. Hubungan Kompetensi Kepribadian Dengan Perilaku Guru

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan

perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak memiliki nilai-nilai budi

pekerti sehingga bisa terpancar dalam perilaku kehidupan.44Peribadi guru

sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus digugu dan

ditiru). Sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang

berhubungan dengan pengembangan kepribadiannya yaitu kemampuan

untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan system nilai yang

berlaku dimasyarakat. 45 Jadi kepribadian guru adalah perilaku seorang

guru yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan

dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melaksanakan tranformasi diri,

identias diri, dan pemahaman diri dan memiliki nilai-nilai luhur sehingga

terpancar dalam perilaku sehari-hari.

Perkataan, tindakan, dan tingkah laku akan meningkatkan citra diri

dan kepribadian seseorang, selama hal itu dilakukan dengan penuh

kesadaran, memang kepribadian disebut sebagai sesuatu yang abstrak,

sukar dilihat nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan dan

ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui dasarnya saja.

Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik, maupun psikis, sehingga

dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang

merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, kepribadian akan turut

44Bukhori Alma, Guru Profesional, 2010, Bandung:Alfabetha, hal.136
45 Nasrul Hs, Op Cit, hal. 44
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menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik

atau sebaliknya, justru menjadi perusak anak didiknya.46

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi

kepribadian yang ada dalam diri guru bertujuan untuk menggembangkan

kepribadiaannyasehingga dapat menjadi teladan bagi siswa serta

mewujudkan guru yang berkepribadian dan perilaku yang baik. Hal ini

membuktikan pentingnya kompetensi kepribadian dengan perilaku guru

merupakan dua hal yang tidak dapat terpisah pada diri seorang guru,

karena perilaku seorang guru akan mencerminkan kepribadiannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinjelaskan bahwa kompetensi

kepribadian guru bukan hanya ditunjukkan pada proses belajar mengajar

saja akan tetapi kepribadian ditunjukkan lebih dari itu dapat menjadi

seorang guru yang mempunyai perilaku yang baik dalam kehidupan

sehari-hari, menjadi teladan bagi siswa dan mampu mematuhi setiap

peraturan norma yang berlaku dimasyarakat.

B. Penelitian Yang Relevan

Disini penulis memaparkan penelitian lain yang masih ada

relevansinya dengan judul penelitian ini.penelitian tersebut ada hubungannya

dengan penelitian kompetensi kepribadian dengan perilaku guru yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh evayana dengan judul studi terhadap

perilaku guru dalam proses belajar mengajar dimadrasah ibtidaiyah

negeri pekanbaru. Adapun kesimpulan dari penelitian evayana adalah

46Syaiful Sagala, Op Cit, hal. 33
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bahwa perilaku guru dalam proses belajar mengajar dimadrasah ibtidaiyah

negeri pekanbaru dikategorikan baik. hal ini dilihat dai angka persentase

rata-rata kualitaif kumulatif perilaku guru sebesar 79,91 %. angka ini

diperoleh dan didukung oleh angka persentase rata-rata kualitatif dari

observasi dan angket yakni:

a. Angka persentase rata-rata kualitatif observasi yakni 72,92%

b. Angka persentase rata-rata kualitatif angket yakni 86%.47

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang

penulislakukan adalah, penelitian diatas (evayana) hanya tentang

perilaku guru dan hanya satu variabel saja sedangkan penelitian yang

penulis lakukan lebih terfokus pada kepribadian guru dan

hubungannnya terhadap perilaku guru.

2.Penelitian tentang kompetensi kepribadian guru yqng pernah dilakukan

oleh Zahrotul Mathullah dengan judul Hubungan Kompetensi

Kepribadian Guru Ekonomi Dengan Sikap Siswa Kelas XI  Jurusan IPS

Disekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru.Berdasarkan

penelitian Zahrotul dengan hasil akhir ada hubungan yang signifikan

antara kompetensi kepribadian guru ekonomi dengan sikap siswa.48

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah salah satu variabel

penelitian penulis yaitu perilaku guru sedangkan penelitian tersebut

adalah sikap siswa.

47Evayana, Study Tentang Perilaku Guru Pada Proses Belajar Mengajar, Skripsi,
Pekanbaru :Pustaka Uin Suska.

48Zahrotul Mathullah, Hubungan Kmpetensi Kepribadian Guru Ekonomi Dengan Sikap
Siswa Kelas Xi  Jurusan Ips Disekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru, Skripsi,
Pekanbaru:Pustaka Uin Suska
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3.Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asbi dengan judul Pengaruh

Kompetensi Kepribadian Terhadap Perilaku Siswa Di Madrasah

Tsanawiyah Muallim Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu,

Rokan Hilir. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat hubungan yang

signifikan antara kompetensi kepribadian dengan perilaku siswa.49

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asbi terdapat perbedaannya

dengan penelitian penulis lakukan yaitusalah satu variabel yang penulis

teliti adalah tetang perilaku guru sedangkan penelitian tersebut adalah

perilaku siswa.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel yaitu bebas (independen

variable) dan variabel terikat (dependen variable). Variabel bebas disebut

(variabel X) yaitu (kompetensi kepribadian) dan variabel Y (perilaku guru

ekonomi) digunakan indikator sebagai berikut:

Variabel bebas (disebut variable X) yaitu kompetensi kepribadian guru

di sekolah menengah atas PGRI Pekanbaru, digunakan indikator sebagai

berikut:

1. Mantap dan stabil

a.Guru tepat waktu masuk kedalam kelas

b.Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar

c.Guru tidak mudah marah saat proses pembelajaran

49Muhammad Arbi, Judul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Terhadap Perilaku Siswa
Di Madrasah Tsanawiyah Muallim Desa Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu, Rokan
Hilir.Skripsi  Pekanbaru:Pustaka Uin Suska.
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2. Dewasa

a.G uru membimbing siswa yang kurang memahami pelajaran

b.Guru memberikan nasehat kepada siswa yang melanggar peraturan

c.Guru bertangung jawab atas materi yang diajarkan

3. Arif

a. Guru tidak menerima hadiah dan pemberian yang berpengaruh terhadap

penilaian siswa

b. Guru berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan disekolah

c. Guru mengkomodir siswa untuk melakukan penggalangan dana jika

terjadi musibah dimasyarakat

4. Berwibawa

a. Guru berbicara dengan bahasa yang sopan dan tegas didalam kelas

b. Guru mendengarkan pendapat siswa

c. Guru menerima kritikan jika salah dan memberikan penjelasan materi

pelajaran

5. Berakhlak mulia

a. Guru memberikan salam ketika masuk dalam kelas

b. Guru memberi salam ketika mengakhiri pembelajaran

c. Guru berbicara benar saat jam pelajaran
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Variabel terikat (disebut variable Y) yaitu perilaku guru disekolah

menengah atas PGRI Pekanbaru digunakan indikator sebagai berikut:

1. Guru selalu tepat waktu masuk kedalam kelas

2. Guru tidak meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas ketika jam

pelajaran

3. Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran

dikelas

4. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran

5. Guru selalu mengabsen kehadiran siswa

6. Guru berpakaian rapi masuk kelas sesuai dengan peraturan sekolah tempat

bertugas

7. Guru merespon setiap pertanyaan siswa dalam proses pembelajaran

8. Guru menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti

9. Guru tidak membeda-bedakan siswa dalam belajar

10. Guru memberi sanksi seimbang kepada siswa yang melangar peraturan

sekolah

11. Guru memahami perbedaan  karakteristik siswa didalam kelas

12. Guru menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik siswa

13. Guru menghargai pendapat siswa

14. Guru memberikan penghargaan verbal maupun non verbal bagi siswa yang

menjawab pertanyaan

15. Guru menunjukan wajah ceria ketika mengajar

16. Guru menyayangi siswa seperti menyayangi anak sendiri
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17. Guru bergaul dengan siswa

18. Guru bekerja sama dengan siswa dalam proses pembeajaran

19. Guru selalu sabar menghadapi siswa yang tidak mau memperhatikan

pelajaran

20. Guru bicara dengan bahasa yang sopan dengan siswa dalam proses

pembelajaran

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis

Ha. Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi kepribadian

dan perilaku guru ekonomi disekolah menengah atas PGRI

Pekanbaru

Ho. Tidakterdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi

kepribadian dan perilaku guru ekonomi disekolah menengah atas

PGRI Pekanbaru

2. Asumsi

1. Perilaku setiap guru dalam proses pembelajaran  berbeda-beda

2. Kompetensi kepribadian guru berhubungan dengan perilaku guru

dalam proses pembelajaran

3. Semakin baik kompetensi kepribadian guru semakin baik pula perilaku

guru dalam proses pembelajaran.


