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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Guru merupakan salah satu unsur pendidik dalam suatu proses

pendidikan di sekolah. Sekaligus memegang tugas-tugas dan fungsi ganda,

yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sebagai pengajar guru

hendaknya mampu menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak

anak didik. Sedangkan sebagai pendidik, guru diharapkan dapat

membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia yang pintar,

aktif, kreatif, dan mandiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan

tugas guru tersebut diperlukan penilaian terhadap cara kerja guru dengan

kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam sistem pendidikan, pendidik menduduki posisi penting

yaitu sebagai komponen utama tanpa menafikan komponen lainya.

Pendidik dapat dikatakan sebagai figur sentral dalam dunia pendidikan.

Dalam pandangan masyarakat, guru dijuluki sebagai pahlawan tanpa tanda

jasa. Gelar ini patut disandang guru, mengingat jasa-jasanya dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa tanda imbalan jasa.1

Pada saat ini, tidak semua pendidik (guru) benar-benar berarti

“guru”. Banyak kejadian yang kita jumpai melalui media cetak, media

elektronik, bahkan kehidupan kita sehari-hari yang menceritakan moral

guru yang buruk. Sementara itu, tidak jarang terlihat posisi guru yang

1 Yuliharti, potensia: Volume 2, Hakikat Pendidik dalam perspektif Islam, 2003, h. 18



cenderung dilecehkan dan dipersalahkan. Belum lagi kelemahan-

kelemahan lainya, seperti rendahnya kompetensi kepribadian, sosial,

pedagogi dan profesional guru.2

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan sederhana, akan tetapi

dibutuhkan syarat dan karakteristik yang bertujuan dan bersifat kompleks

serta memiliki keahlian yang jelas. Sejumlah kompetensi yang harus

dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pedagogi,

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Karena sangat pentingnya berpengaruh dalam upaya meningkatkan mutu

pendidikan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kompetensi

kepribadian.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan seorang guru

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia.

Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma hukum dan

norma sosial. Saat ini banyak peristiwa, yang mana guru melanggar norma

hukum dan norma sosial sehingga bertentangan dengan kompetensi yang

seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Hal ini karena ada sebagian yang

tidak memahami arti pentingnya kompetensi kepribadian bagi mereka

dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas mengajar.

Rasulullah saw. adalah guru bagi seluruh manusia di dunia.

Sebagai guru, maka beliau membekali dirinya dengan akhlak yang mulia.

2 Ibid, h. 18



Akhlak yang mulia ternyata menjadi salah satu faktor yang mendukung

keberhasilan beliau dalam melaksanakan tugasnya. Kemuliaan akhlak

Rasulullah saw. dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :

َعِظیمٍ  ُخلُقٍ  لََعلى
َوإِنَّكَ 

Artinya : Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti
yang agung. ( QS. Al-Qalam 68 : 4)

Guru adalah panutan masyarakat. Sebagai panutan, guru harus

berakhlak mulia dan mampu mempraktikkan apa yang diajarkan dalam

kehidupan sehari-hari. Mampu mengerjakan apa yang diajarkan

merupakan prinsip yang sangat penting agar guru dipercaya masyarakat,

sekaligus agar ia tidak termasuk kedalam kelompok orang yang dibenci

oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT :

(٢) َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُونَ  لِمَ  آَمُنوا الَِّذینَ  َھا أَیُّ
َیا

(٣) َتْفَعلُونَ  ال َما َتقُولُوا أَنْ  هللاَِّ  ِعْندَ  َمْقًتا
َكُبرَ 

Artinya : Wahai orang-ortang yang beriman, kenapakah kamu
mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat
besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan
apa-apa yang kamu tidak kamu kerjakan. (QS. Al-
Shaff 61: 2-3)

Guru selalu berpenampilan menarik, berempati , suka bekerja

sama, suka menolong, dan memiliki kemampuan yang baik dalam



keseharianya. Perintah untuk melakukan interaksi dengan baik banyak

terdapat dalam Al-Qur’an, antara lain firman Allah SWT yang berbunyi :

َبلِیًغا َقْوال أَْنفُِسِھمْ  فِي لَُھمْ  َوقُلْ 
…َوِعْظُھمْ 

Artinya : …Dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah pada
mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. (QS. An-
Nisa 4: 63)

Guru yang mempunyai kompetensi harus mampu memilah dan

memilih serta mengelompokkan materi pembelajaran yang akan

disampaikannya kepada siswa sesuai dengan jenisnya. Tanpa kompetensi

tersebut, dapat dipastikan bahwa guru tersebut akan mengahadapi berbagai

kesulitan dalam membentuk kompetensi siswa, bahkan akan gagal dalam

melaksanakan pembelajaran. Saat ini banyak dijumpai guru yang salah

tempat, artinya ia memiliki ijazah kesarjanaan bidang ilmu tertentu, tetapi

terpaksa harus mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan

kesarjanaannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya pemahaman

materi kepada siswa.3

Berdasarkan hal di atas, guru sebagai pekerja profesioanal

bukanlah pekerjaan sederhana, dibutuhkan berbagai syarat dan

karakteristik bukan hanya menyampaikan materi pelajaran saja akan tetapi

merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks serta memiliki

keahlian yang jelas. Dengan demikian, persepsi yang baik terutama

terhadap kompetensi kepribadian guru akan menciptakan suasan belajar

3 Jamil Suprihatinigrum, 2013, Guru Profesional, Jakarta: Ar-Ruzz Media, h. 115-116.



yang kondusif dan tujuan yang diinginkan dapat berhasil. Intinya,

penguasaan kompetensi bagi seorang guru sangatlah penting, karena hal

tersebut sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

itu sendiri terutama menyangkut masalah sikap dan ketidak percayaan

terhadap guru tersebut.

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 ini, seluruh guru sudah

mengerti akan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru

khususnya kompetensi kepribadian. Namun pada kenyataanya, guru masih

kurang melakukan penerapan kompetensi kepribadian yang harus guru

terapkan. Dan itu dapat dilihat pada empat hal yaitu sebagai berikut :

1. Masih ada guru yang bersikap tak pduli kepada siswa, seperti tidak

menegur siswa yang sedang ribut dan tidur.

2. Masih ada guru yang berpakaian kurang sopan seperti memakai jilbab

yang tidak menutup dada, dan memakai pakaian ketat.

3. Masih ada guru yang pilih kasih terhadap anak yang pintar dengan

anak yang biasa saja.

4. Masih ada guru yang menyampaikan pelajaran dengan menggunakan

bahasa yang tidak dimengerti siswa.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian ilmiah dengan judul : “KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 PEKANBARU”.

B. Penegasan Istilah.



Untuk mempertegas judul penelitian ini, maka ada hal yang perlu

dijelaskan, yaitu :

1. Kompetensi kepribadian guru.

Dalam standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3)

butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi

kepribadian guru adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

berakhlak mulia.4

2. Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan Agama Islam merupakan suatu proses pembentukan

individu berdasarkan atas ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah

SWT kepada Nabi Muhammad saw. melalui proses dimana individu

dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu

menunaikan tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi.5

C. Permasalahan.

1. Identifikasi Masalah.

Masalah pokok  penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai

berikut :

a. Bagaimana kompetensi kepribadian guru Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 6

Pekanbaru.

4 E. Mulyasa, 2012, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
h.121-129
5 Azra, 2004, Pendidikan Islam, Jakarta, h. 64



b. Bagaimana kompetensi profesional guru Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 6

Pekanbaru.

c. Bagaimana langkah-langkah guru dalam pengembangan

kemampuan profesionalisme guru Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 6 Pekanbaru.

2. Batasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat

membatasi permasalahanya, yaitu kompetensi kepribadian guru Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 6 Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi

kepribadian guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 6

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka

rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

a. Bagaimana kompetensi kepribadian guru Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

Pekanbaru ?

b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kompetensi

kepribadian guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.



1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui kompetensi kepribadian guru Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi

kepribadian guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai masukan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

Pekanbaru khususnya bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam untuk meningkatkan kompetensi kepribadian

seorang guru.

b. Sebagai masukan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

Pekanbaru khususnya bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran

secara efektif dan efisien.

c. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan cakrawala

berfikir penulis dalam bidang metode penelitian.




