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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan satu istilah yang sering dilontarkan oleh

berbagai pihak sebagai alat ampuh untuk melakukan perubahan terhadap

kehidupan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. Bagi masyarakat yang

kurang maju atau tertinggal dari masyarakat lainnya, pembangunan di bidang

pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang

diharapkan berdampak positif bagi peningkatan berbagai aspek kehidupan

lainnya. Pembangunan pendidikan digunakan sebagai suatu wahana proses

transisi yang disengaja atau terencana agar berbagai segi kehidupan system

social yang terkenanya dapat meningkat atau menjadi lebih baik.1

Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai

normatif. Dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada

anak didik. Nilai-nilai itu nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan

berbuat dalam lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku murid-murid

yang kita harapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita

ajarkan. Suatu tujuan pengajaran mengatakan suatu hasil yang kita harapkan

dari pengajaran dan bukan sekadar suatu proses dari pengajaran itu sendiri.2

1 Iskandar Agung, Menghasilkan Guru Kompeten dan Profesional, Jakarta, Bee Media
Indonesia, 2012, h. 7

2 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, h. 42-
43
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Sesuai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,

tentang Standar Nasional Pendidikan, pada ayat ke satu disebutkan bahwa

pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.3 Kompetensi yang dinyatakan pada

ayat satu, disebutkan pada ayat ke tiga bahwa kompetensi sebagai agen

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan

anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi professional, dan kompetensi sosial.4

Penguasaan empat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki setiap
guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional seperti yang disyaratkan
Undang-Undang Guru dan Dosen. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai
kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam bentuk
perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru dalam
menjalankan profesinya.5

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting.

Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan

berkompeten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal.

Dalam syari’at Islam, meskipun tidak terpaparkan secara jelas, namun terdapat

hadits yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan oleh ahlinya

(orang yang berkompeten dalam tugasnya tersebut).

Defenisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya

menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu

3 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru-Apa, Mengapa dan Bagaimana ? (Bandung :
YRAMA WIDYA, 2008), h.190.

4 Farida Sarimaya, Op. Cit, h. 191
5 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. 3, Bandung : Remaja

Rosdakarya, 2008), h.25
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pekerjaan. Sedangkan defenisi kedua menunjukkan lebih lanjut bahwa

kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-

orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas

(kewenangan), kemahiran (keterampilan), pengetahuan dan sebagainya. Untuk

mengerjakan apa yang diperlukan. Kemudian defenisi ketiga lebih jauh lagi,

ialah bahwa kompetensi itu menunjukkan kepada tindakan (kinerja) rasional

yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi

(prasyarat) yang diharapkan. 6

Mengacu kepada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian

guru meliputi :

1. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yang indikatornya
bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial. Bangga sebagai
pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan
norma.

2. Memiliki kepribadian yang dewasa, dengan ciri-ciri, menampilkan
kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos
kerja.

3. Memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan
yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat serta
menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

4. Memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang
berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang
disegani.

5. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, dengan menampilkan
tindakan yang sesuai dengan norma religius (iman dan takwa, jujur,
ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta
didik. 7

6 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru, Bandung,  Alfabeta, 2009,  h. 44-
45

7 Farida Sarimaya, Op.Cit.h.18
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Mengenal pentingnya kepribadian guru, maka seorang psikolog

terkemuka menegaskan: "Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia

menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan

menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi

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

mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). 8

Jadi kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh pada

keberhasilan seorang guru sebagai pembimbing dan pendidik, guru juga

berperan sebagai panutan/figur dalam pendidikan. Dalam proses kegiatan

belajar mengajar guru PAI diharapkan memiliki karakteristik kepribadian yang

ideal sesuai dengan persyaratan yang bersifat psikologis-pedagogis dan sesuai

dengan pelajaran yang diajarkannya yaitu nilai-nilai ajaran Islam. Kegiatan

belajar dan mengajar kurang atau bahkan tidak dapat tercapai apabila guru

tidak memiliki kepribadian yang baik dan ideal. Jadi kepribadian guru memang

diperlukan sebagai suatu kompetensi yang harus dimilikinya dalam

menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Pengertian kepribadian dari sudut pandang psikologi hendaknya dilihat

dari berbagai teori yang muncul dari beberapa ahli, diantaranya:

1. Gordon Allport : Kepribadian adalah organisasi dinamik dari sistem

psikofisik yang menentukan model penyesuaian individu dengan

lingkungannya.

8 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet-14 : Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2008), h.225-226.
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2. Afred Adler : Kepribadian adalah suatu konfigurasi motif, sifat serta nilai-

nilai yang khas yang menjadikan corak khas gaya kehidupan yang bersifat

individual.

3. Henry Murray : Suatu lembaga yang mengatur organ tubuh, yang sejak

lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam pengubahan

kegiatan fungsional.

4. Guliford : Pola trait-trait yang unik dari seseorang.

5. Phares : Pola Khas dari pikiran, perasaan dan tingkah laku yang

membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu

dan situasi.9

Begitu banyaknya defenisi kepribadian serta penonjolan aspek yang

berbeda, membuat kesulitan dalam memahami defenisi tersebut. Namun dari

berbagai defenisi tersebut terdapat beberapa persamaan yang menjadi cirri dan

defenisi kepribadian, yaitu :

1. Kepribadian bersifat umum yakni bahwa kepribadian menunjuk pada sifat-

sifat umum yang dimiliki oleh seseorang. Fikiran, kegiatan, perasaan yang

berpengaruh terhadap totalitas tingkah laku.

2. Kepribadian bersifat khas yakni kepribadian menunjukkan bagaimana

individu berbeda dengan individu lainnya.

3. Kepribadian berjangka lama yakni menggambarkan sifat individu yang

bertahan lama dan tidak mudah berubah.

4. Kepribadian bersifat kesatuan yakni gambaran bahwa kepribadian

9 Yulita Kurniawaty Asra, Psikologi Kepribadian I, Pekanbaru, Al-Mutjahadah Press,
2008, h. 3
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merupakan suatu unit tunggal, struktur yang membentuk kesamaan dan

konsisten.

5. Kepribadian bisa berfungsi baik atau buruk yakni bahwa kepribadian

adalah cara seseorang menghadapi dunia menjelaskan bagaimana dan

mengapa orang bertingkah laku.10

Dalam penelitian ini hanya akan penulis masukan salah salah satu jenis

kompetensi saja, yakni kompetensi kepribadian, dan sama sekali tidak

bermaksud untuk mengesampingkan pentingnya ketiga kompetensi lainnya.

Tingkah laku merupakan realisasi sikap yang terbentuk dalam jiwa

seseorang. Sebagai seorang pelajar, siswa dituntut untuk bertingkah laku sesuai

dengan norma-norma yang berlaku. Norma dalam kehidupan sosial merupakan

nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur bagi tingkah laku seseorang. Jika

tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku,

maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima. Sebaliknya jika tingkah

laku tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, maka tingkah

laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma itu

disebut sebagai tingkah laku yang menyimpang.11

Guru adalah seseorang yang harus digugu dan harus ditiru, khususnya

oleh murid. Sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru dengan sendirinya

mensyaratkan secara internal seorang guru harus memiliki kepribadian dan

perilaku yang baik, bukan hanya dalam kaitannya dengan tradisi, kesopanan,

dan unggah-ungguh di masyarakat setempat, akan tetapi juga nilai-nilai

10 Ibid, h. 4
11 Jalaludin, Psikologi Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 251
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keagamaan Islam. Sebagai seorang guru yang professional tidak ada alasan lain

kecuali berakhlak yang mulia baik dalam kaitannya dengan orang lain (murid

dan masyarakat), diri sendiri, lingkungan (alam sekitar), dan tentunya dengan

Allah. Berakhlak baik dengan Allah belum menjadi jaminan bahwa sang guru

telah berakhlak baik dengan masyarakat, dengan dirinya atau dengan

lingkungan.12

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru, penulis menemukan bahwa di

dalam lembaga pendidikan ini masih terdapat  gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada guru yang merokok di kawasan sekolah

2. Masih ada guru yang tidak memberikan nasehat ketika siswa berbuat salah

3. Masih ada guru berpakaian tidak rapi ketika dalam kawasan sekolah

4. Masih ada guru yang meninggalkan ruangan kelas ketika jam mengajar

5. Masih ada siswa yang berkelahi di lingkungan sekolah

6. Masih ada siswa yang berpakaian tidak rapi ketika masuk kelas

7. Masih ada siswa yang datang terlambat masuk sekolah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis

tertarik untuk meneliti masalah dengan judul "Pengaruh Kompetensi

Kepribadian Guru Terhadap Tingkah Laku Siswa Di Sekolah Menengah

Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru”

12 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2010,
h.25
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B. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam rencana

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda)

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.13

2. Kompetensi kepribadian guru pendidikan agama Islam adalah seperangkat

kecakapan, kemampuan, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh

seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang semua itu

terorganisir dalam suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan bersifat

dinamis dan khas (berbeda dengan orang lain)..14

3. Tingkah laku sama dengan perilaku, maksudnya adalah kegiatan individu

atas sesuatu yang berkaitan dengan individu tersebut yang diwujudkan

dalam bentuk gerakan atau perbuatan.15

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di

atas, maka permasalahan yang diteliti dapat diidentifikasikan sebagai

berikut :

a. Bagiamana kompetensi kepribadian guru PAI di Sekolah Menengah

Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru?

13 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 664
14 E. Mulyasa, Op.Cit, h.117
15 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya, 2005), h. 22
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b. Bagaimana tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam

As-Shofa Pekanbaru?

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian

guru PAI dengan tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama

Islam As-Shofa Pekanbaru?

d. Bagaimana hubungan antara guru dan siswa di Sekolah Menengah

Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru

2. Batasan Masalah

Berhubung banyaknya masalah yang mengitari penelitian ini, maka

penulis memfokuskan kajiannya pada pengaruh kompetensi kepribadian

guru pendidikan agama Islam terhadap tingkah laku siswa di Sekolah

Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah serta

pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “apakah ada pengaruh

yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru pendidikan agama

Islam terhadap tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam

As-Shofa Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut: Mengetahui signifikan pengaruh kompetensi



10

kepribadian guru pendidikan agama islam terhadap tingkah laku siswa di

Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi dunia pendidikan pada umumnya, sebagai khazanah intelektual

dengan pengembangan keilmuan di bidang pendidikan.

b. Bagi Lembaga terkait, sebagai bahan masukan terhadap lembaga

terkait lainnya sehingga dapat lebih baik dalam mengambil

langkah-langkah untuk mensosialisasikan dan menjadikan sosok guru

PAI yang nantinya benar-benar memiliki kompetensi kepribadian yang

baik dalam proses kegiatan belajar mengajar PAI.

c. Bagi penulis sendiri, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan

pengetahuan bagi diri penulis dalam mempersiapkan diri untuk

menjadi tenaga pengajar serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan

ilmu dan teori tentang kependidikan yang didapat selama duduk di

bangku perkuliahan ke dalam kehidupan sekolah, lembaga pendidikan

secara luas, dan masyarakat. Serta sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar strata satu (SI) dan untuk memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan

Agama Islam di UIN Suska Riau.


