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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis.

1. Pengertian Kompetensi Guru.

E. Mulyasa menjelaskan bahwa kompetensi adalah komponen utama

dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi

yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal,

keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi,

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik,

pengembangan pribadi dan profesional.1

Abdul Majid menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru

akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam

menjalankan fungsinya sebagai guru.2

Kompetensi menurut Usman, adalah suatu hal yang menggambarkan

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang

kuantitatif.3

1 Ibid, h. 26
2Abdul Majid, 2005, Perencanaan pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru,
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 6
3 Uzer Usman, 2006, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 4



Kusnandar, mengemukakan bahwa kompetensi adalah seperangkat

penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat

mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.4

Jadi, kompetensi kepribadian guru dapat diartikan sebagai kemampuan

yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas

mengajarnya dengan baik dan sukses.

2. Macam-macam Kompetensi guru.

Menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.5

Dalam pembahasan mengenai kompetensi ini  penulis akan menjelaskan

mengenai kompetensi kepribadian guru dan factor-faktor yang

mempengaruh. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian yang

penulis lakukan.

a. Kompetensi Kepribadian Guru.

Kepribadian merupakan predisposisi dalam perwujudan tingkah

laku. Kepribadian dapat merupakan unsur bawaan sejak seorang

4 Kusnandar, 2011, Guru Profesional, Jakarta: Rajawali Pers, h. 55
5 Sagala Syaiful, 2009, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung:
Alfabeta, h. 29



dilahirkan, tetapi juga dibentuk karena pengaruh unsur-unsur diluar

diri.6

Guru yang professional merupakan faktor penentu proses

pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru professional,

mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri

sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang professional.7

Dalam kaitan ini, Zakiah Darajat dalam Syah menegaskan bahwa

kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik

dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi

perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi

anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang

mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).8kompetensi

kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses

pembentukan pribadinya. Oleh karena itu wajar, ketika orang tua

mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah akan mencari tahu dulu siapa

guru-guru yang akan membimbing anaknya. Penilaian cara kerja guru

merupakan suatu upaya untuk mengetahui kemampuan maksimal yang

dimiliki guru berkenaan dengan proses dan hasil pelaksanaan dan

pembelajaran yang dilaksanakannya atas dasar kriteria tertentu. Selain

cara kerja guru, sikap profesionalisme guru juga patut diperhatikan

6Iskandar Agung, 2012, Menghasilkan Guru Kompeten dan Profesional, Jakarta: Bee Media
Indonesia, h. 76
7 Rusman, 2013, Model-model Pembelajaran, Jakarta: Rajawali Pers, h. 19
8 Zakiah Daradjat, 2005, Kepribadian Guru, Jakarta: Bulan Bintang, h.225-226



untuk meningkatkan kinerja guru. Guru yang dikatakan profesional

apabila memiliki kompetensi kepribadian. Dalam peraturan pemerintah

No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian adalah sebagai

berikut :

1) Mantap, dewasa, dan stabil.

Kepribadian Mantap, dewasa dan stabil yang memiliki

konsistensi dalam bertindak sesuai norma hukum, sosial, dan etika

yang berlaku. Hal ini penting, karena banyak masalah pendidikan

yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap,

kurang dewasa dan kurang stabil.

Ujian berat bagi guru dalam hal kepribadian ini adalah

rangsangan yang sering memancing emosinya. Kestabilan emosi

sangat diperlukan, namun tidak semua orang mampu menahan

emosi terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan dan

memang diakui bahwa tiap orang mempunyai temperamen yang

berbeda dengan orang lain. Guru yang mudah marah akan membuat

peserta didik takut, dan ketakutan mengakibatkan kurangnya minat

untuk mengikuti pembelajaran  serta rendahnya konsentrasi, karena

ketakutan menimbulkan kekhawatiran untuk dimarahi dan hal ini



membelokan konsentrasi peserta didik. Kemarahan yang berlebihan

seharusnya tidak ditampakkan, karena menunjukkan kurang

stabilnya emosi guru.

2) Disiplin, arif dan berwibawa.

Kepribadian disiplin, arif dan berwibawa ini penting. Karena

masih sering kita menyaksikan dan mendengar peserta didik yang

perilakunya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sikap moral

yang baik. Kondisi ini menuntut guru untuk bersikap disiplin, arif

dan berwibawa dengan segala tindakan dan perilakunya, serta

senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat mendongkrak

kualitas peembelajaran.

Dalam menanamkan sikap disiplin, guru bertanggung jawab

mengarahkan, dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar dan penuh

pengertian. Guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik

dengan kasih sayang, terutama disiplin diri (self-discipline). Untuk

kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal

sebagai berikut:

a) Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk

dirinya;

b) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya;

dan



c) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk

menegakan disiplin.9

3) Menjadi teladan bagi peserta didik.

Guru merupakan teladan bagi para peserta didik dan semua

orang yang menganggap dia sebagai guru. Guru yang baik adalah

yang menyadari kesenjangan antara apa yang dimilikinya,

kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah.

4) Memiliki akhlak yang mulia dan memiliki perilaku yang dapat

diteladani oleh peserta didik.10

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang penasehat

bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak

memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal

tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Makin efektif guru

menangani setiap permasalahan, makin banyak kemungkinan

peserta didik berpaling kepadanya untuk mendapatkan nasihat dan

kepercayaan diri. Di sinilah pentinganya guru berakhlak mulia.11

Kemampuan pribadi guru meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Mengembangkan kepribadian.

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9 E. Mulyasa, Op. cit., h.123
10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
11 E. Mulyasa, Op. cit., h.121-129



b) Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang

berjiwa pancasila.

c) Mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi

jabatan guru.

2) Berinteraksi dan berkomunikasi.

a) Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan

profesional.

b) Berinteraksi dengan masyarakat untuk penunaian misi

pendidikan.

3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.

a) Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar.

b) Membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus.

4) Melaksanakan administrasi sekolah.

a) Mengenal pengadministasian kegiatan sekolah.

b) Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah.

5) Melaksanakan penelitian sederhana utuk keperluan pengajaran.

a) Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah.

b) Melaksanakan penelitian sederhana.12

Sebagai model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan

dengan pengembangan kepribadian, seperti :

12 Uzer Usman, Op.cit, h. 16-17



1) Kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama

yang sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya

2) Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat

beragama

3) Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan dan

sistem nilai yang berlaku di masyarakat

4) Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru

5) Bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaharuan dan

kritik.13

Berdasarkan penyelidikan para ahli pendidikan, guru yang disukai

murid pada umumnya adalah :

1) Guru bersifat ramah, dan selalu bersedia untuk memahami anak.

2) Bersifat sabar dan suka membantu siswa.

3) Tegas dan adil dalam bertindak.

4) Mempunyai sifat supel dan menunjukan tingkah laku yang

menarik.

5) Mempunyai pengetahuan yang integral.14

b. Fakto-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru.

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

yaitu :

13 Wina Sanjaya, 2005, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
Bandung: Kencana, h. 145
14 Ahmad Tafsir, 1991, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, h.
83



a) Latar belakang pendidikan

b) Pengalaman mengajar

c) Mengikuti pelatihan, seminar, dan penalaran keguruan

d) Kesadaran akan kewajiban dan panggilan hati nurani.

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

guru, yaitu:

a) Kepemimpinan kepala sekolah

b) Kesejahteraan guru

c) Kegiatan pembinaan guru

d) Peran serta masyarakat.15

B. Penelitian yang relevan.

Penelitian tentang kompetensi guru, sebelumnya telah pernah diteliti oleh

beberapa orang peneliti. Namun, penelitian yang mereka lakukan berbeda

dengan apa yang penulis lakukan, diantaranya :

1. S. Irwansyah, Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Penelitian dilakukan pada tahun

2011 dengn judul skripsi “Kemampuan guru mengaplikasikan kompetensi

profesional dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Swasta Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian

S. Irwansyah, mengidentifikasikan bahwa “Kemampuan guru

mengaplikasikan kompetensi profesional dalam proses pembelajaran

15 http//yusufhadi.net/wp-content/uploads/2013/04/sinopsis-kompetensi-guru.pd



Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Swasta Lembaga

Ketahanan Masyarakat  Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar” adalah kurang baik.

2. Khairul Amin, Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Penelitian dilakukan pada tahun

2011 dengn judul skripsi “kompetensi guru Mata Pelajaran Fiqih dalam

mengelola pembelajaran di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah

Kampar Kecamataan Kampar Timur Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian

Kharul Amin mengidentifikasikan bahwa “kompetensi guru Mata

Pelajaran Fiqih dalam mengelola pembelajaran di Pondok Pesantren

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kecamataan Kampar Timur

Kabupaten Kampar” adalah cukup.

3. Nuraini, Fakultas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Penelitian dilakukan pada tahun 2008

dengn judul skripsi “Kompetensi guru Agama Islam dalam

mendayagunakan Metode Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Kerumutan Kabupaten Pelalawan”. Hasil

penelitian Nuraini mengidentifikasikan bahwa “Kompetensi guru Agama

Islam dalam mendayagunakan Metode Pelajaran Pendidikan Agama Islam

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kerumutan Kabupaten Pelalawan”

adalah cukup.

Walaupun penelitian-penelitian di atas ada kesamaannya dengan penelitian

yang penulis lakukan yaitu tentang Kompetensi Guru, namun secara subtansif



jauh berbeda. S. Irwansyah meneliti tentang Kemampuan guru

mengaplikasikan kompetensi profesional dalam proses pembelajaran

Pendidikan Agama Islam, Khairul Amin meneliti tentang kompetensi guru

Mata Pelajaran Fiqih dalam mengelola pembelajaran, dan Nuraini meneliti

tentang Kompetensi guru Agama Islam dalam mendayagunakan Metode

Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sedangkan penulis meneliti tentang

Kompetensi Kepribadian guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang

belum pernah diteliti sebelumnya.

C. Konsep Operasional.

Untuk memudahkan dalam pengukuran dilapangan, maka penulis dapat

mengoperasionalkan konsep kompetensi kepribadian guru, apakah

dikatagorikan baik dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam memakai pakaian rapi dan

bersih sesuai tuntunan Islam.

2. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam selalu tepat waktu hadir

disekolah.

3. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam berada di dalam kelas

ketika jam pelajaran berlangsung.

4. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam mengucapkan salam ketika

masuk kelas.

5. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan wajah yang

ceria ketika mengajar.



6. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam mampu menyelingi

pelajaran dengan humor yang mendidik.

7. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak membeda-bedakan

anak dalam mengajar (deskriminatif).

8. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam memberikan kesempatan

kepada seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam belajar.

9. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menghargai partisipasi

siswa.

10. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam meluruskan pertanyaan

siswa jika salah dengan menggunakan bahasa yang santun.

11. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menegur siswa yang ribut

dengan baik dan tegas.

12. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menyampaikan pelajaran

dengan bahasa yang mudah dimengerti.

13. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam membantu siswa yang

kesulitan dalam belajar.

14. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi sosok yang patut

diteladani dari segi tingkah laku dan tutur kata.

15. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam gemar menyampaikan

kebenaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kepribadian guru adalah :

1. Latar Belakang pendidikan.

2. Pengalaman mengajar.



3. Mengikuti pelatihan.

4. Mengikuti seminar.

5. Mengikuti penalaran keguruan.

6. Kesadaran akan kewajiban dan panggilan hati nurani.


