
8

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis ini akan dibangun dari pengertian kepribadian guru

dan sikap siswa, kemudian dari pengertian tersebut akan dikembangkan

menjadi konsep yang lebih luas yang mencakup persoalan berkenaan dengan

kepribadian guru dan sikap siswa.

1. Kepribadian Guru

a. Pengertian Kepribadian

“Kata kepribadian berasal dari bahasa latin yaitu personality
yang artinya kedok atau topeng yaitu tutup muka yang sering dipakai
oleh pemain-pemain panggung yang maksudnya untuk
menggambarkan perilaku, watak atau peribadi seseorang. Misalkan
untuk membawakan kepribadian yang angkara murka, serakah, dan
sebagainya sering ditopengkan dengan gambar raksasa, sedangkan
untuk perilaku yang baik, budi luhur, suka menolong, berani
berkorban, dan sebagainya ditopengkan dengan seorang kesatria dan
sebagainya”.11

Menurut tinjauan psikologi, kepribadian pada prinsipnya adalah

susunan atau kesatuan antara aspek perilaku mental (pikiran, perasaan,

dan sebagainya) dengan aspek perilaku behavioral (perbuatan nyata).12

Selanjutnya menurut para ahli psikologi mengemukakan definisinya

sebagai berikut:

1) George Kelly menyatakan bahwa kepribadian sebagai cara yang
unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman
hidupnya.

2) Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian merupakan suatu
organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang

11 Agus Sujanto, dkk., Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 10
12Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya, 2008), h. 225
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menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas.
3) Browner kepribadian adalah corak tingkah laku sosial, corak

ketakutan, dorongan dan keinginan, corak gerak-gerik, opini, dan
sikap. 13

Kepribadian itu merupakan suatu kebulatan, dan kebulatan itu

bersifat kompleks, sedangkan kekomplekskannya itu disebabkan oleh

karena banyaknya faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar yang ikut

menentukan kepribadian itu. Paduan antara faktor-faktor dalam dan

faktor-faktor luar itu menimbulkan gambaran yang unik, artinya tidak

ada dua orang yang memiliki kepribadian yang benar-benar sama

persis.14 Dalam makna demikian, kepribadian itu sukar dilihat atau

diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau

bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan misalnya dalam

tindakannya, ucapan, caranya bergaul, berpakaian dan dalam

menghadapi setiap persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun

berat.15

Perbuatan baik sering dikatakan bahwa seseorang itu

mempunyai kepribadian baik. Sebaliknya, bila seorang melakukan

suatu sikap dan perbuatan yang tidak baik menurut pandangan

masyarakat, maka dikatakan bahwa orang itu tidak mempunyai

kepribadian yang baik.

13 Sjarkawi, Kepribadian dan Pembentukannya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) h. 17-18
14Nadhirin, Kepribadian, 2010 [online] Tersedia: http://indonesiaindonesia.com/f/53 609

tahu-kepribadian diambil tanggal11 Januari 2012
15 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005) h. 9
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian

1) Faktor pembawaan adalah segala sesuatu yang telah dibawa sejak

lahir, baik yang bersifat kejiwaan maupun bersifat ketubuhan.

2) Faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar

manusia.16 Seperti keluarga, kebudayaan, dan sekolah.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan

kepribadian, yaitu:

1) Faktor fisik, seperti: gangguan otak, kurang gizi, mengkonsumsi
obat-obat terlarang, minuman keras, dan gangguan organic (sakit
atau kecelakaan).

2) Faktor lingkungan sosial budaya, seperti: krisis politik, ekonomi,
dan keamanan yang menyebabkan terjadinya masalah pribadi
(stress, depresi) dan masalah sosial (pengangguran, dan
kriminalitas).

3) Faktor diri sendiri, seperti: tekanan emosiaonal (frustasi yang
berkepanjangan).17

c. Pengertian Guru

Kata guru dalam bahasa Inggris teacher yang berarti guru atau

pengajar.18 Dalam konteks pendidikan Islam disebut: Murabbi, yang

berarti pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Muallim, yaitu pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan dari

seorang yang tahu kepada seorang yang tidak tahu. Muaddib, berasal

dari addaba, yuaddibu dalam sabda Rasul yang artinya “Allah

mendidikku, maka Ia memberikan kepadaku sebaik-baik

16 Agus Sujanto, Op. Cit., h. 5
17 Syamsu Yusuf dkk, Teori Kepribadian, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 11
18 M. Jon Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,

1982), h. 581
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pendidikan”.19

Menurut para pakar Islam mendifinisikan dalam buku “Ilmu

Pendidikan Islam” sebagai berikut:

1) Moh. Fadhil Al-Djamil menyebutkan, bahwa guru atau pendidik
adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang
baik sehingga terangkat derajat kemanusiannya sesuai dengan
kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia.

2) Marimba mengartikan guru atau pendidik sebagai orang yang
memikul pertanggungjawaban sebagai pendidik, yaitu manusia
dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab
tentang pendidikan peserta didik.

3) Sutari Imam Barnadib mengemukakan, bahwa guru atau pendidik
aadalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang
lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik.

4) Zakiah Daradjat berpendapat bahwa guru atau pendidik adalah
individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan
tingkah laku peserta didik.

5) Ahmad Tafsir mengatakan bahwa guru atau pendidik dalam Islam
sama dengan teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung
jawab terhadap perkembangan peserta didik. 20

Guru merupakan orang-orang yang kerjanya mengajar atau

memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Menurut Syaiful Bahri

Djamarah pengertian yang sederhana guru adalah orang yang

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.21

a. Pengertian Kepribadian Guru

Kepribadian adalah persoalan mengenai segala aktivitas

individu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.22 Kepribadian

merupakan sesuatu masalah yang abstrak yang hanya dapat dilihat

melalui penampilan, ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi

19 Ramayulis, Op. Cit., h. 56
20 Ibid., h. 58
21 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., h. 31
22 Syamsu Yusuf, Op. Cit., h. 187
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setiap persoalan.

Guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau

memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas.23 Jadi, kepribadian guru

adalah seluruh sikap dan perbuatan atau tingkah laku seorang guru di

sekolah atau kelas. Kepribadian guru merupakan unsur yang

menetukan hubungan guru dengan anak didik.

Faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya,

kepribadian itulah akan menentukkan apakah ia menjadi pendidik dan

pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah akan menjadi perusak

atau penghancur bagi hari depan anak didik, terutama pendidikan

tentang sikap bagi anak didik yang masih kecil tingkat Sekolah Dasar

dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa Tingkat

Menengah.24

Guru adalah mitra anak didik dalam kepribadian, oleh karena

itu sebagai teladan guru harus memiliki kepribadian yang dapat

dijadikan profil dan idola bagi seluruh anak didiknya. Sosok

kepribadian guru yang ideal menurut Islam telah dicontohkan dalam

diri rasulullah SAW, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur’an

surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:









23 Ramayulis, Loc. Cit.
24 Zakiah Daradjat, Loc. Cit
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”25

Tingkah laku dan moral guru pada umumnya merupakan

penampilan lain dari kepribadiannya, dan bagi anak didik yang masih

kecil guru adalah contoh teladan yang sangat penting bagi

pertumbuhannya. Sebagaimana yang Rasulullah contohkan dalam

membina umat yang juga bermakna sebagai upaya pendidikan dengan

cara memberi contoh secara lansung. Perkataan atau ucapan tidak akan

ada artinya jika tidak diaplikasikan dalam bentuk tingkah laku, karena

yang ditangkap anak didik adalah keseluruhan dari pribadinya baik

fisik dan non fisik. Seorang guru harus memiliki kepribadin yang baik

karena gerak-gerik guru tidak lepas dari pandangan siswanya.

b. Karakteristik Kepribadian Guru

Ciri-ciri kepribadian yang baik ditampilkan oleh seorang guru

menurut Zakiah Daradjad antara lain adalah:

1) Suka bekerja sama dengan demokratis.
2) Penyayang.
3) Menghargai peribadi anak.
4) Sabar.
5) Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang

bermacam-macam.
6) Perawakan menyenangkan dan kelakuan baik.
7) Adil dan tidak memihak.
8) Toleran.
9) Mantap dan stabil.
10) Ada perhatian terhadap persoalan anak didik.
11) Lincah.

25 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT.
Listakwarta Putra, 2003), h. 670
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12) Mampu memuji perbuatan baik dan menghargai anak didik.
13) Cukup dalam mengajar.
14) Mampu memimpin secara baik. 26

Muhyi Batubara mengatakan seorang guru harus memiliki ciri-

ciri kepribadian sebagai berikut:

1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2) Berakhlaq yang tinggi.
3) Memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.
4) Jujur dalam bertaqwa dan bertindak.
5) Sabar dan arif dalam menjalankan profesi.
6) Disiplin dan kerja keras.
7) Cinta terhadap profesi.
8) Memiliki pandangan positif terhadap peserta didik.
9) Gemar membaca dan selalu ingin maju.
10) Demokratis.
11) Bekerja sama secara professional dengan peserta didik, sejawat dan

masyarakat.
12) Terbuka terhadap saran dan kritik.
13) Cinta damai.
14) Memiliki wawasan. 27

Samsul Nizar menjelaskan karakteristik kepribadian pendidik

muslim adalah sebagai berikut:

1) Mempunyai watak dan sifat Robbaniyah yang terwujud dalam
tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya.

2) Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-
mata untuk mencari keridhaan Allah Swt dan menegakkan
kebenaran.

3) Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada
peserta didik.

4) Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya.
5) Senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus

mendalami dan mengkajinya lebih lanjut.
6) Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi.
7) Mengetahui kehidupan psikis peserta didik.
8) Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangannya dunia

yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola berfikir
peserta didik.

26 Zakiah Daradjat, Op. Cit., h. 37-38
27 Muhyi Batubara, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2004), h. 57-58
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9) Berlaku adil terhadap peserta didik. 28

Al-Abrasyi memberikan batasan tentang karakteristik pendidik,

diantara kriteria karakteristik pendidik itu adalah:

1) Seorang pendidik hendaknya memiliki sifat zuhud, yaitu
melaksanakan tugasnya bukan semata-mata karena materi, akan
tetapi lebih dari itu adalah karena mencari keridhaan Allah SWT.

2) Seorang pendidik hendaknya bersih fisiknya dari segala macam
kotoran dan bersih jiwanya dari segala macam sifat tercela.

3) Seorang pendidik hendaknya ikhlas dan tidak ria dalam
melaksanakan tugasnya.

4) Seorang pendidik hendaknya bersikap pemaaf dan memaafkan
kesalahan orang lain (terutama terhadap peserta didiknya) sabar
dan sanggup menahan amarah, senantiasa membuka diri dan
menjaga kehormatannya.

5) Seorang pendidik hendaknya mengetahui karakter peserta
didiknya, seperti pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan berbagai
potensi yang dimilikinya.

6) Seorang pendidik hendaknya mampu mencintai peserta didiknya
sebagaimana ia mencintai anaknya sendiri.

7) Seorang pendidik hendaknya menguasai pelajaran yang
diajarkannya dengan baik dan professional. 29

Beberapa sifat kepribadian yang harus dimiliki guru, misalnya

dapat menerima orang lain, berpikiran terbuka, berpandangan luas,

menghargai orang lain, objektif, menyadari keadaan diri sendiri,

toleransi, menghormati martabat orang lain, percaya terhadap diri

sendiri, dapat dipercaya, jujur dan suka menolong orang lain yang

dalam kesulitan.

2. Sikap Siswa

a. Pengertian Sikap Siswa

Sikap adalah cara seseorang melihat ‘sesuatu’ secara mental

(dari dalam diri) yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada

28 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis,
(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 64

29 Sjarkawi, Op. Cit., h. 64
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orang lain, ide, objek maupun kelompok tertentu. Sikap adalah cara

seseorang mengkomunikasikan perasaannya kepada orang lain

(melalui perilaku).30 Sikap adalah suatu perbuatan/tingkah laku sebagai

reaksi/respons terhadap suatu rangsangan/stimulus, yang disertai

dengan pendirian dan atau perasaan orang itu.31 Sikap adalah kondisi

mental yang relatif menetap untuk merespon suatu objek atau

perangsang tertentu yang mempunyai arti, baik positif, netral, atau

negative, menyangkut aspek-aspek kognisi, afeksi, dan kecenderungan

bertindak.32 Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan

(afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi)

seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.33

Sikap itu merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang

mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya

perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk

membuat respon atau berprilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.34

Sikap dinyatakan dalam 3 domain ABC, yaitu: Affect, Behaviour, dan

Cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, tidak senang),

Behavior adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat,

menghindar), dan Cognition adalah penilaian terhadap objek sikap

30 Inge Hutagalung, Pengembangan Kepribadian, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang,
2007), h. 51

31 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h.
141

32 Syamsu Yusuf dkk, Landasan Bimbingan Konseling, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2006), h. 169-170

33 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), h. 5

34 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2003),
h. 127
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(bagus, tidak bagus).35 Sedangkan siswa adalah pihak yang belajar di

lingkungan sekolah untuk mendewasakan diri.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan, sikap siswa

adalah cara siswa mengkomunikasikan perasaannya melalui perilaku

terhadap suatu obyek, situasi, konsep, orang lain maupun dirinya

sendiri akibat hasil dari proses belajar maupun pengalaman di

lapangan. Hubungan antara guru dan siswa harus didasari oleh hal-hal

yang bersifat mendidik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.36

b. Karakteristik Sikap Siswa

Karakteristik siswa menurut Degeng adalah aspek-aspek

perseorangan siswa yang telah di milikinya, menganalisis karakteristik

siswa dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan siswa.37

Dalam hal ini ciri-ciri dari perseorangan siswa ditinjau dari sikap,

adapun karakteristik sikap siswa yang baik menurut Zakiah Daradjad

diantaranya, adalah:

1) Penyayang artinya siswa memiliki rasa kesamaan dan tidak
membuat firkoh-firkoh.

2) Menghargai teman.
3) Sabar.
4) Memiliki semangat belajar.
5) Adil dan tidak memihak.
6) Toleran.
7) Mantab dan stabil.
8) Ada perhatian terhadap persoalan teman.
9) Lincah.
10) Mampu memuji perbuatan baik kepada temannya.

35 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2010), h. 201

36 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 190
37Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan

Budayanya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 16
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11) Rajin. 38

Karakteristik sikap yang harus di miliki anak didik dalam

rangka pembangunan manusia seutuhnya, meliputi:

1) Kreativitas.
2) Disiplin.
3) Kemauan bekerja keras.
4) Sikap jujur.
5) Rapi dan mempunyai harga diri.
6) Bekerja sama dengan orang lain. 39

c. Unsur Sikap

1) Unsur Kognitif (cognition)

Yaitu unsur yang berkaitan dengan pengetahuan,

pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan

bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. Misalnya:

orang tahu bahwa uang itu bernilai, karena mereka melihat

harganya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita terhadap uang itu

mengandung pengertian bahwa kita tahu tentang nilai uang.

2) Unsur Afeksi (feeling/perasaan)

Yaitu unsur yang berhubungan dengan rasa senang atau

tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal

yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang

negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan

negatif. Misalnya: jika orang mengatakan bahwa mereka senang

uang, ini melukiskan perasaan mereka terhadap uang.

38 Zakiah Daradjat, Op. Cit., h. 41
39 Ibid., h. 42
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3) Unsur kecenderungan bertindak (action tendency)

Yaitu unsur yang berhubungan dengan kecenderungan

bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan

intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan

bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

Misalnya: karena uang adalah sesuatu yang bernilai, orang

menyukainya, dan mereka berusaha (bertindak) untuk

mendapatkan gaji yang besar.40

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap

1) Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi

manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selektif atau daya pilih

seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang

datang dari luar.

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang terdapat di luar pribadi

manusia, faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok.

Saifuddin Azwar yang dikutip oleh Rizca Fitria, mengemukakan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap adalah:

1) Pengalaman peribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan

sikap, pengalaman peribadi haruslah meninggalkan kesan yang

kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila

pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang

40 Bimo Walgito, Op. Cit., h. 127-128



20

melibatkan faktor emosional.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pada umumnya,

individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau

searah dengan sikap orang yang dianggap penting.

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk

berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan

orang yang dianggap penting tersebut.

3) Pengaruh Kebudayaan. Tanpa disadari kebudayaan telah

menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap berbagai

masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota

masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberi corak

pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya.

4) Media Massa. Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio

atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual

disampaikan secara objektif cenderung dipengaruhi oleh sikap

penulisnya, akibatnya berpengaruh terhadap sikap

konsumennya.

5) Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama. Konsep moral dan

ajaran dari Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama sangat

menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika

kalau pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

6) Faktor Emosional. Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan

pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai
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semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk

mekanisme pertahanan ego.

Selain itu, terdapat empat faktor yang mempengaruhi

terbentuknya sikap, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor pengalaman khusus (specific experience)

Hal ini berarti, bahwa sikap terhadap suatu objek itu

terbentuk melalui pengalaman khusus.

2) Faktor komunikasi dengan orang lain (communication with

other people)

Banyak sikap individu yang terbentuk disebabkan oleh

adanya komunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu baik

langsung (face to face) maupun tidak langsung, yaitu melalui

media massa, seperti: TV, radio, film, koran dan majalah.

3) Faktor model

Banyak sikap terbentuk terhadap sesuatu itu dengan

melalui jalan mengimitasi (meniru) suatu tingkah laku yang

memadai model dirinya, seperti perilaku orang tua, guru,

pemimpin, bintang film, biduan dan sebagainya. Seoran anak

merasa senang membaca koran, karena melihat ayahnya suka

membaca koran.

4) Faktor lembaga-lembaga sosial (institutional)

Suatu lembaga dapat juga menjadi sumber yang

mempengaruhi terbentuknya sikap, seperti lembaga
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keagamaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan

sebagainya. 41

3. Hubungan Kepribadian Guru dengan Sikap Siswa

a. Guru Sebagai Teladan Bagi Siswa

Secara psikologis ternyata manusia memerlukan tokoh teladan

dalam hidupnya ini adalah sifat pembawaan. Taqlid (meniru) adalah

salah satu sifat pembawaan manusia. Maka, jelas bahwa guru

hendaknya jangan hanya berbicara tapi juga harus memberikan contoh

yang baik dan teladan yang indah sehingga anak senang untuk

mencontoh sikap (perilakunya), dia harus halus, sopan serta berjiwa

tasammuh (waspada) murah hati dan terpuji.42

Guru menurut suatu ungkapan adalah “digugu dan ditiru”,

digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh guru

bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan menyiratkan bahwa guru adalah

tempat anak didik mengambil teladan. Hidup jadi bermakna dan

terbentuknya pranata sosial dalam masyarakat.43

Guru menjadi sedemikian rupa penting kedudukannya karena

secara filosofis seorang guru adalah mereka yang mengabdikan seluruh

hidupnya untuk mendidik anak didiknya. Setiap guru mempunyai

kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakang sebelum ia

menjadi guru. Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa

41Rizca Fitria, Sikap Belajar Peserta Didik, 2012, [Online] Tersedia:
http://rizcafitria.wordpress.com/2012/01/11/sikap-belajar-peserta-didik/ diambil 11 Juli 2012

42 H. M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), h. 103
43 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 48
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dikesampingkan dari kerangka keberhasilan belajar untuk

mengantarkan anak didik menjadi orang yang berpengetahuan, bersikap

dan berakhlak baik.

b. Interaksi Guru dan Siswa

Untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang proses

bagaimana hubungan kepribadian guru dengan sikap siswa, di sini

penulis mencoba membahas interaksi antara guru dan siswa. Melalui

pembahasan ini diharapkan hubungan kepribadian guru dengan sikap

siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas.

Hubungan antar guru dan anak didik, menurut S. Nasution,

banyak ragamnya dan bergantung kepada guru, murid serta situasi yang

dihadapi, tiap guru mempunyai hubungan yang berbeda menurut

pribadi dan situasi yang dihadapi.44 Diantara ragam hubungan antara

guru dan anak didik itu antara lain ada guru yang otoriter yang menjaga

jarak dengan anak didiknya dan guru yang ramah yang dekat dengan

anak didiknya.45

Interaksi positif antara anak didik dan guru dalam proses

pendidikan bisa terjadi dengan baik apabila ada dua kesadaran bertemu

yaitu kesadaran guru dan kesadaran anak didik. Dengan kesadaran guru

dapat meningkatkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang

merupakan modal dasar bagi guru dalam melaksanakan tugasnya.

Tanpa adanya kesadaran anak didik, akan menumbuhkan sikap-sikap

44 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 115
45 Ibid., h. 77
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yang kurang terpuji yang dapat mengganggu kondisi optimal dalam

rangka pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus

benar-benar memperhatikan kepribadiannya, sebab kepribadian guru

menjadi tolak ukur siswa dalam bersikap dan berperilaku. Adapun

kepribadian guru yang baik seperti: disiplin, berilmu, berakhlak mulia,

penyayang, responsif, demokratis, jujur, sabar, bekerja keras (rajin),

adil, toleransi, dan lain sebagainya. Sebagai seorang siswa harusnya

mencontoh kepribadian yang baik dari gurunya, dengan bersikap

disiplin, penyayang, bekerja sama, kreatif, jujur, sabar, bekerja keras

(rajin), adil, toleransi, menghargai, mempunyai harga diri, dan lain

sebagainya. Dalam hubungannya, kepribadian guru yang baik akan

menciptakan sikap siswa yang baik di sekolah, sehingga pola sikap dan

tingkah laku siswa juga akan sesuai dengan nilai dan norma dalam

bergaul dan kehidupan bermasyarakat.

B. Penelitian yang Relevan

Di sini penulis akan memaparkan penelitian lain yang masih ada

relevansinya dengan judul penelitian ini. Penelitian lain tersebut adalah yang

ada hubungannya dengan kepribadian guru yaitu:

1. Rindu Ila Dinil Fitri mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan tahun 2010 dengan judul “Kepribadian Guru dan

Pengaruhnya terhadap Perilaku Siswa MTsN Bukit Raya Pekanbaru”.

Berdasarkan penelitian Rindu Ila Dinil Fitri diketahui bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan kepribadian guru terhadap perilaku siswa di
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MTsN Bukit Raya Pekanbaru. Jika dikaitkan dengan judul peneliti,

memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kepribadian guru

dan perilaku siswa di MTsN Bukit Raya Pekanbaru, dan perbedaannya

adalah, pada penelitian Rindu difokuskan pada jenjang Madrasah

sedangkan pada penelitian penulis, fokus pada hubungan antara

kepribadian guru dengan perilaku siswa di jenjang Sekolah Dasar.

2. Miss Jelita mahasiswa Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan dengan judul: “Hubungan Persepsi tentang Kepribadian Guru

Pembimbing dan Sikap Siswa Kelas IX dalam Mengikuti Layanan

Konseling Perorangan di SMPN 25 Pekanbaru”. Berdasarkan penelitian

Miss Jelita diperoleh hasil akhir ada hubungan yang signifikan persepsi

tentang kepribadian guru pembimbing dengan sikap siswa kelas IX dalam

mengikuti layanan konseling perorangan di SMPN 25 Pekanbaru. Jika

dikaitkan dengan judul peneliti, memiliki persamaan yaitu sama-sama

meneliti tentang kepribadian guru dan sikap siswa, dan perbedaaanya

adalah pada penelitian Miss Jelita kepribadian guru yang diteliti, lebih

ditekankan pada persepsi siswa tentang kepribadian guru pembimbing dan

hubungannya dengan sikap siswa dalam mengikuti kegiatan layanan

konseling perorangan, sementara pada penelitian penulis adalah hubungan

kepribadian guru yang mengajar pada kelas V dengan sikap siswa pada

kelas tersebut.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang mengoperasionalkan

kerangka teoritis. Penelitian ini menfokuskan pada dua variabel yaitu variabel

bebas (Independent variable) dan variabel terikat (Dependent variable).

Variabel bebas (variabel X) yaitu kepribadian guru dan variabel terikat

(Variabel Y) yaitu sikap siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau

Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun kepribadian guru di

Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar yang berhubungan dengan sikap siswa dapat dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Guru datang ke sekolah tepat pada waktunya.

2. Guru menguasai materi pelajaran yang diajarkan.

3. Guru berpakaian sesuai dengan syari’at Islam.

4. Guru berbicara dengan jelas.

5. Guru memuji siswa yang mempunyai prestasi bagus di kelas.

6. Guru menepati janjinya ketika dia berjanji kepada siswanya.

7. Guru berbuat sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah.

8. Guru menanggapi permasalahan siswa dengan cara menasehatinya.

9. Guru menjalankan tugasnya.

10. Guru pulang tepat waktu.

Variabel terikat disebut (variabel Y) yaitu sikap siswa di sekolah,

digunakan indikator sebagai berikut:

1. Siswa datang ke sekolah tepat pada waktunya.

2. Siswa bersikap ramah ketika berjumpa dengan guru.
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3. Siswa menolong temannya yang dalam kesulitan.

4. Siswa berpakaian rapi sesuai dengan peraturan sekolah.

5. Siswa bersemangat dalam belajar.

6. Siswa berbicara terhadap gurunya dengan lemah lembut.

7. Siswa mengerjakan PR secara mandiri.

8. Siswa menghargai temannya.

9. Siswa giat untuk belajar ke sekolah.

10. Siswa pulang tepat pada waktunya.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Asumsi adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti,

harus dirumuskan secara jelas. Manfaatnya untuk memperkuat

permasalahan, membantu peneliti dan memperjelas objek penelitian,

wilayah pengambilan data dan instrumen data.46 Asumsi dasar penelitian

ini adalah:

a. Kepribadian guru ada hubungan dengan sikap siswa.

b. Sikap siswa yang berbeda-beda dipengaruhi oleh beberapa faktor.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pertanyaan.47 Ada dua jenis dalam penelitian:

46 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h. 68

47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 96
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a. Hipotesis Kerja (Ha)

Adanya hubungan yang signifikan antara kepribadian guru

dengan sikap siswa Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.

b. Hipotesis Nihil (Ho)

Tidak ada hubungan yang signifikan antara kepribadian guru

dengan sikap siswa Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar.


