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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Kompetensi Kepribadian Guru

a. Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru

Kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan

atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yakni

kemampuan atau kecakapan.1 Dalam kamus ilmiah popoler diartikan

sebagai kecakapan, kewenangan, kekuasaan, kemampuan. Jadi kompetensi

merupakan sesuatu kemampuan, kewenangan, kekuasaan, dan kecakapan

yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya untuk menentukan suatu tujuan.

Kompetensi guru memiliki banyak makna. Hal ini sesuai dengan

beberapa pendapat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai
suatu gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang
penuh arti.

2) Charles mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku
yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai
dengan kondisi yang diharapkan.

3) Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 no 10
tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa kompetensi adalah
seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan. 2

1 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru professional, Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. 25,
2011, h. 14

2 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2008, h. 25.
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Dari beberapa uraian di atas, nampak bahwa kompetensi mengacu

pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui

pendidikan; kompetensi guru menunjuk pada performance dan perbuatan

yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan

tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan

tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak

hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.3

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 profesionalisme.4

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

kompetensi guru adalah suatu kemampuan, kecakapan serta kewenangan

yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menyandang profesinya sebagai

guru mencakup pengetahuan dan perilaku yang mendukungnya dalam

melaksanakan tanggungjawab atau tugasnya sebagai guru secara baik dan

profesional. Sedangkan istilah kepribadian sudah tidak asing lagi dalam

kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kepribadian sudah menjadi kata

umum dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak jarang di antara kita yang

belum paham benar tentang pengertian kepribadian baik secara etirnologi

maupun pendapat dari para ahli.

3 Ibid, h. 26
4 Ibid. h. 26
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepribadian diartikan

sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa

yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa lain.5

Kepribadian itu relatif stabil. Pengertian stabil disini bukan berarti

bahwa kepribadian itu tetap dan tidak berubah. Di dalam kehidupan

manusia dari kecil sampai dewasa/tua, kepribadian itu selalu berkembang,

dan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi di dalam perubahan itu

terlihat adanya pola-pola tertentu yang tetap. Makin dewasa orang itu,

makin jelas polanya, makin jelas adanya stabilitas. 6

Dalam bukunya Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, disebutkan inti

mengenai kepribadian adalah sebagai berikut :

a. Bahwa kepribadian itu merupakan suatu kebulatan yang terdiri dari

aspek-aspek jasmaniah dan rohaniah

b. Bahwa kepribadian seseorang itu bersifat dinamik dalam

hubungannya dengan lingkungan

c. Bahwa kepribadian seseorang itu khas (unique), berbeda dari orang

lain

d. Bahwa kepribadian itu berkembang dengan dipengaruhi faktor-faktor

yang berasal dari dalam dan luar. 7

Menurut tinjauan psikologi, kepribadian pada prinsipnya adalah

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

5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hlm. 701
6 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007, h. 155
7 Baharuddin, Psikologi Pendidikan-Refleksi Teoritis terhadap Fenomena, Jogjakarta : Ar

Ruzz Media, 2007, h. 209.
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sebagainya) dengan aspek perilaku behavioral (perbuatan nyata). Aspek-

aspek ini berkaitan secara fungsional dalam diri seorang individu,sehingga

membuatnya bertingkah laku secara khas dan tetap.8

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah

suatu kebulatan yang terdiri dari aspek jasmani dan rohani yang bersifat

khas/unik serta dinamis dalam hubungannya dengan kehidupan sosial.9

Sedangkan guru adalah semua orang yang berwenang dan

bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara

individual ataupun klasikal, baik di sekolah ataupun di luar sekolah.10

Guru (dalam bahasa Jawa) adalah seorang yang harus digugu dan
ditiru oleh semua muridnya. Harus digugu artinya segala sesuatu yang
disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran
oleh semua murid. Segala ilmu pengetahuan yang datangnya dari sang
guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan dan
diteliti lagi. Seorang guru juga harus ditiru artinya seorang guru menjadi
suri teladan bagi semua. muridnya. Mulai dari cara berpikir, cara bicara,
hingga cara berperilaku sehari-hari. sebagai seorang yang harus digugu
dan ditiru seorang dengan sendirinya memiliki peran yang luar biasa
dominannya bagi murid.11

Guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar,

dalam arti mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai

implementasi konsep ideal mendidik.12

Dari beberapa uraian pengertian di atas jelas bahwa Guru berarti

orang pilihan yang pekerjaannya mengajarkan ilmu agama Islam dengan

8 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet-14, Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2008), h. 225.

999 Tutik Rachmawati dan Daryanto, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka
Kreditnya, Yogyakarta, Gava Media, 2013, h. 20

10 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta :
Rineka Cipta, 2000, hlm. 32

11 Muhamad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,
2008) h. 17

12 Muhibbin Syah, Op.Cit. hlm. 256
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memiliki pengetahuan serta perilaku yang dapat dipercaya dan diyakini

kebenarannya juga menjadi suri teladan bagi peserta didiknya.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, pada penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa

yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi

teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.13

Guru pendidikan agama Islam sebagai pengajar dan pendidik sudah

selayaknya memiliki kepribadian yang mulia, sebab kepribdian guru yang

baik merupakan kunci bagi kesuksesan dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam hal ini guru perlu mengintropeksi dirinya, apakah sudah menjadi

teladan baik dalam tingkah laku sehari-hari dan mampu menangani dengan

baik kegiatan pendidikan bagi siswanya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pengertian dari 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).

Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggungjawab yang

berat bagi para guru itu sendiri. Dia harus berani menghadapi tantangan

dalam tugas maupun lingkungannya, yang akan mempengaruhi

13 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru-Apa, Mengapa dan Bagaimana?, Bandung :
YRAMA WIDYA, 2008, hlm. 243
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perkembangan pribadinya. Berarti dia juga harus berani merubah dan

menyempurnakan diri sesuai dengan tuntutan zaman.

b. Karakteristik Kompetensi Kepribadian Guru

Untuk melihat apakah seorang guru dikatakan profesional atau

tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat

pendidikan minimal dari Tatar pendidikan untuk jenjang sekolah tempat

dia menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar,

mengelola kelas, mengelola proses pembelajaran, pengelolaan siswa, dan

melakukan tugas-tugas bimbingan dan lain-lain.14

Menurut Gordon sebagaimana yang dikutip oleh E. Mulyasa,

bahwa ada enam aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep

kompetensi, yaitu sebagai berikut :

1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif,

misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi

kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran

terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.

2) Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif

yang dimiliki oleh individu, misalnya seorang guru yang akan

melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik

tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar melaksanakan

pembelajaran berjalan secara efektif dan efesien.

3) Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu

14 Sudarwan Denim, Inovasi Pendidikan, Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme
Tenaga Kependidikan, Bandung : Pustaka Setia, 2002, hlm. 30



17

untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya,

misalnya kemampuan guru dalam memiliki dan membuat alat

peraga sederhana untuk memberikan kemudahan belajar kepada

peserta didik.

4) Nilai (value), adalah suatu atandar perilaku yang telah diyakini dan

secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, misalnya

standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan,

demokratis, dan lain-lain)

5) Sikap (attitude) yaitu perasaan (senang, tak senang, suka-tidak

suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar,

reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji,

dan lain-lain.

6) Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan

sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk melakukan sesuatu atau

untuk mempelajari sesuatu. 15

Dari keenam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi

diatas, jika ditelaah secara mendalam mencakup tiga bidang kompetensi

yang pokok bagi seorang guru, seperti yang dikemukakan oleh Cece

Wijaya, yaitu kompetensi pribadi (personal), kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional, dari ketiga jenis kompetensi tersebut harus

sepenuhnya dikuasai oleh guru.

15 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
2003, hlm. 38
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Adapun sifat-sifat yang menggambarkan kompetensi kepribadian

guru, antara lain:

1) Kemantapan dan integritas pribadi.
2) Berpikir alternative
3) Adil,  jujur dan objektif
4) Berdisiplin dalam melaksanakan tugas.
5) Ulet dan tekun bekerja.
6) Berupaya memperoleh hasil kerja yang sebaik-baiknya.
7) Simpatik. dan menarik, luwes, bijaksana dan sederhana dalam

bertindak.
8) Bersifat terbuka.
9) Kreatif
10) Berwibawa. 16

Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia.

Mengenai pentingnya kepribadian guru, seorang psikolog terkemuka, Prof.

Dr. Zakiyah Darajat (1982) 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).17

Guru agama Islam dituntut untuk memahami bagaimana

karakteristik (ciri khas) kepribadian yang diperlukan sebagai anutan para

siswa. Krakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru

pendidikan agama Islam dalam menggeluti profesinya adalah meliputi :

16 Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar
Mengajar (Cet-3, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994, h. 14

17 Muhibbin Syah, Op.Cit, hlm. 225-226
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a. Fleksibilitas Kognitif

Fleksibilitas Kognitif (keluwesan rabah cipta) merupakan

kemampuan berpikir yang diikuti secara simultan dan memadai

dalam situasi tertentu. Kebalikannya adalah frigiditas kognitif atau

kekakuan ranah cipta yang ditandai dengan kekurangmampuan

berpikir dan bertindak yang sesuai dengan situasi yang sedang

dihadapi.

b. Keterbukaan psikologis pribadi guru

Keterbukaan ini merupakan dasar kompetensi profesional

(kemampuan dan kewenangan melaksanakan tugas) keguruan yang

harus dimiliki oleh setiap guru. Guru yang terbuka secara

psikologis biasanya ditandai dengan kesediannya yang relatif tinggi

untuk mengkomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor ekstern

antara lain siswa, teman sejawat, dan lingkungan pendidikan

tempatnya bekerja. Ia mau menerima kritik dengan ikhlas.

Keterbukaan Psikologis sangat penting bagi guru mengingat

posisinya sebagai anutan siswa.18

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, pada penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b,

dikemukakan bahwa: Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian

adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

18 Ibid, hlm. 226-229
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berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhtak. mulia.19

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah di atas, maka kompetensi

kepribadian untuk mencapai hasil belajar siswa dapat dirinci sebagai

berikut :

a. Kepribadian mantap

Pribadi mantap berarti orang tersebut memiliki suatu kepribadian

yang tidak tergoyahkan (tetap teguh dan kuat). Agar dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik, professional dan dapat dipertanggungjawabkan,

guru harus memiliki kepribadian yang mantap.

Kepribadian yang mantap dan berkeyakinan ini menekankan pada

tiga hal yang merupakan landasan gaya kepribadiannya : kebenaran,

tanggungjawab, dan kehormatan. Senantiasa dalam segala hal, dia

berusaha untuk melakukan apa yang benar, untuk bertanggungjawab dan

mendapat kehormatan dari keluarga, teman, dan hubungan lainnya.

Kepribadian ini memperjuangkan hal-hal yang diyakini benar secara

tenang, tapi ulet bahkan secara keras kepala. Namun demikian,

kekeraskepalaan ini dilunakkan oleh ketenangan dan kemampuannya

untuk menyelami dan ikut serta merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Dia adalah orang yang dapat meyakinkan, mahir dalam mendapatkan

bantuan orang lain dalam mengejar cita-citanya, sekalipun ia akan

berusahya untuk menyadari kehadiran orang lain itu, perasaan, dan

kebutuhannya. Kepribadian ini menghendaki bersikap ramah tamah dan

19 Farida Sarimaya, Loc. Cit.
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dalam kebanyakan hal, ia memang ramah tamah; tindakan yang kasar dan

ketidakpedulian bukanlah gayanya. Ia dapat bersikap kompetitif, tapi dia

melakukannya tidak berlagak dan bernada merendahkan, hingga

mengurangi sikap agresifnya dan memberi kesan menyenangkan.20

Jadi, seorang guru agama Islam diharapkan memiliki kepribadian

yang mantap bearti dia memiliki keteguhan dan kematangan dalam hal

kecakapan dan keterampilannya serta memiliki tanggungjawab dalam

melaksanakan tugasnya.

b. Kepribadian stabil

pribadi yang stabil merupakan suatu kepribadian yang kokoh.

Kalau kita menelaah dari segi arti bahasanya bahwa pribadi ini sebenarnya

sama halnya dengan pribadi yang mantap.

Ujian berat bagi guru dalam hal kepribadian ini adalah rangsangan

yang sering memancing emosinya. Kestabilan emosi amat diperlukan,

namun tidak semua orang mampu menahan emosi terhadap rangsangan

yang menyinggung perasaan, dan memang diakui bahwa tiap orang

mempunyai tempramen yang berbeda dengan orang lain. Untuk keperluan

tersebut, upaya dalam bentuk latihan mental akan sangat berguna. Guru

yang mudah marah akan membuat peserta didik takut, dan ketakutan

mengakibatkan kurangnya minat untuk mengikuti pembelajaran serta

rendahnya konsentrasi, karena ketakutan menimbulkan kekhawatiran

20 Geogre G. Young disadur oleh Dwi Sunar P, Membaca Kepribadian Orang (Cet-11,
Jogjakarta: THINK, 2008), hlm. 215
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untuk dimarahi dan membelokkan konsentrasi peserta didik.21

Kemarahan guru terungkap dari kata-kata yang dikeluarkan, dalam

raut muka dan mungkin dengan gerakan-gerakan tertentu. Bahkan ada

yang dilahirkan dalam bentuk memberikan hukuman fisik. Sebagian

kemarahan berilai negatif, dan sebagian lagi bernilai positif. Kemarahan

yang berlebihan seharusnya tidak ditampakkan, karena menunjukkan

kurang stabilnya emosi guru. Dilihat dari penyebabnya, sering nampak

bahwa kemarahan adalah salah karena ternyata disebabkan oleh peserta

didik yang tidak mampu memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan,

padahal dia telah belajar dengan sungguh-sungguh. Stabilitas dan

kematangan emosi guru akan berkembang sejalan dengan pengalamannya,

selama dia mau memanfaatkan pengalamannya. Jadi tidak sekedar jumlah

umur atau masa kerjanya yang bertambah, melainkan bertambahnya

kemampuan memecahkan masalah atas dasar pengalaman masa lalu.22

Guru agama Islam diharapkan memiliki kestabilan dalam kepribadiannya,

artinya dia memiliki suatu tempramen, emosi, kondisi kejiwaan yang

teguh/tetap dalam mengiringinya melakukan tugas keguruan.

c. Dewasa

Orang yang dewasa di sini bearti ia telah mampu mandiri dan dapat

mengatur dirinya sendiri karena akalnya sudah bisa membedakan mana

yang baik dan mana yang tidak baik. Guru sebagai pribadi, pendidik,

21 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 121
22 Ibid, hlm. 121-122
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pengajar dan pembimbing dituntut memiliki kematangan atau

kedewasaaan pribadi, serta kesehatan jasmani dan rohani.23

Dengan sifat kedewasaan yang dimiliki oleh guru, maka siswa akan

merasa terlindungi oleh sosok pengayom dan pembimbingnya dalam

proses belajar mengajar, sehingga keakraban yang ditandai dengan sikap

bangga dan patuh dari siswa kepada dapat terwujud dengan baik.

d. Arif

Banyaknya peserta didik yang berlaku kurang senonoh di

masyarakat, terlibat vcd porno, narkoba dan pelanggaran lainnya,

berangkat dari pribadi yang kurang didiplin, oleh karena itu, peserta didik

harus belajar disiplin, dan gurulah yang harus memulainya, sebagai guru

dia harus memiliki pribadi yang disiplin, arif, dan berwibawa. Hal ini

penting, karena masih sering kita mendengar dan menyaksikan peserta

didik yang perilakunya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sikap

moral yang baik. Misalnya merokok, rambut gondrong, butceri (rambut

dicat sendiri), membolos, tidak mengerjakan PR, membuat keributan di

kelas, melawan guru, berkelahi, bahkan tindakan yang menjurus pada hal-

hal yang bersifat kriminal. Dengan kata lain, masih banyak peserta didik

yang tidak disiplin, dan menghambat jalannya pembelajaran. Kondisi

tersebut menuntut guru untuk bersikap disiplan, arif, dan berwibawa dalam

segala tindakan dan perilakunya, serta senantiasa mendisiplinkan peserta

23 Ibid, h. 123
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didik agar dapat mendongkrak kualitas pembelajaran.24

Dalam pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus dimulai

dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa, kita tidak bisa

berharap banyak akan terbentuknya peserta didik yang disiplin dari guru

yang kurang disiplin, kurang arif, dan kurang berwibawa. Oleh karena itu,

sekaranglah saatnya kita membina disiplin peserta didik dengan pribadi

guru yang disiplin, arif, dan berwibawa. Dalam hal ini disiplin harus

ditujukan untuk membantu peserta didik menemukan diri;

mengatasi,mencegah timbulnya masalah disiplin, dan berusaha

menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran,

sehingga mereka menaati segala peraturan yang ditetapkan.25

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian

materi pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus senantiasa

mengawasi perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam sekolah, agar

tidak terjadi penyimpangan perilaku atau tindakan yang indisiplin. Untuk

kepentingan tersebut, dalam rangka mendisiplinkan peserta didik guru

harus mampu menjadi pembimbing, contoh atau teladan, pengawas, dan

pengendali seluruh perilaku peserta didik.26

Sebagai pembimbing guru harus berusaha untuk membimbing dan

mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang positif, dan menunjang

pembelajaran. Sebagai contoh atau teladan guru harus memperlihatkan

perilaku disiplin yang baik kepada peserta didik, karena bagaimana peserta

24 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 122
25 Ibid, h. 122-123
26 Ibid, h. 126
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didik akan berdisiplin kalau gurunya tidak menunjukkan perilaku yang

disiplin. Sebagai pengawas, guru harus senantiasa mengawasi seluruh

perilaku peserta didik, terutama pada jam-jam efektif sekolah, sehingga

kalau terjadi pelanggaran terhadap disiplin, dapat segera diatasi. Sebagai

pengendali, guru harus mampu mengendalikan seluruh perilaku peserta

didik di sekolah. Dalam hal ini guru harus mampu secara efektif

menggunakan alat pendidikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, baik

dalam memberikan hadiah maupun hukuman terhadap peserta didik.27

e. Berwibawa

Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Muhamad Nurdin dalam

bukunya, kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaaan untuk

membuat kita dipatuhi dan ditaati. Ada juga orang mengartikan

kewibawaan dengan sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa

segan dan rasa hormat. Sehingga dengan kewibawaan seperti itu anak

didikmerasa memperoleh pengayoman dan perlindungan.28

Adanya rasa hormat dan segan yang disertai taat untuk ditakuti

merupakan kewibawaaan semu. Tampaknya, masih banyak guru yang di

mata anak didiknya hanya menampakkan kewibawaan semu. Hal itu bisa

dilihat dari indikator bahwa begitu banyak anak didik yang

membicarakannya di belakang.29

Kewibawaan palsu (semu) dapat dimiliki melalui sarana materi

(fisik), seperti pakaian seragam atau senjata pada polisi, atau dengan

27 Ibid
28 Muhamad Nurdin, Op.Cit, hlm. 144
29 Ibid
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menggunakan kekuasaan secara otoriter oleh seorang kepala sekolah atau

guru yang selalu memberi ancaman untuk menghukum.30

Sebagai contohnya adalah ketika anak-anak ribut dan berbuat

sekehendaknya, lalu ada guru yang merasa jengkel, berteriak sambil

memukul-mukul meja, maka ketertiban itu hanya dapat dikendalikan

dengan kekerasan. Mereka tertib karena kekerasan sehingga ketertiban itu

bersifat semu. Sebaliknya, jika ada guru yang mendapati kelasnya ribut,

dengan tenang dia memasuki kelas dan dengan spontan kelas menjadi

tenang, padahal tidak ada keklerasan, tapi ia mampu menguasai anak didik

seluruhnya. Inilah guru yang berwibawa.31

Jadi kewibawaan guru tidak diwujudkan dengan kondisi

negatif/kekerasan, akan tetapi bagaimana seorang guru dapat menguasai

sesuatu dengan baik serta dapat mengendalikan diri untuk tidak berbuat

negatif/menyalahi aturan.

Guru yang berwibawa digambarkan dalam al-Qur’an surat Al-

Furqan ayat 63 dan 75 sebagai berikut :







Artinya : Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah)

orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila

30 Ibid
31 Ibid, hlm. 144-145
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orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang

mengandung) keselamatan.32






Artinya : Mereka Itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang Tinggi

(dalam syurga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan

penghormatan dan Ucapan selamat di dalamnya.33

Dari terjemahan ayat-ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

sangat bangga sekali menjadi seorang guru yang memiliki wibawa yang

sesungguhnya. Dia tidak akan takut dicerca orang, bahkan selalu

menampilkan perbuatan yang baik. Karena sikapnya itu orang akan selalu

tunduk dan malu untuk melecehkannya serta selalu menghormatinya.

Kewibawaan harus dimiliki oleh guru, sebab dengan kewibawaan,

proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik, berdisiplin dan

tertib. Dengan demikian kewibawaan bukan berarti siswa harus takut

kepada guru, melainkan siswa akan taat dan patuh pada peraturan yang

berlaku sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru.

Kewibawaan yang dimiliki oleh seorang guru agama Islam akan

membawa dan mengantarkan anak didik ke arah kedewasaaan dalam

proses pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak didik untuk

32 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 (Surabaya: MEKAR,
2004), hlm. 510

33 Ibid, hlm. 512
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menumbuhkan rasa kesadaran anak didik. Pada realitanya dalam kegiatan

belajar mengajar faktor kesadaran yang ada pada diri anak didik sangat

menentukan sekali dalam mencapai keberhasilan kegiatan belajar

mengajar itu sendiri. Hal ini kita sadari bahwa dengan kesadaran akan

tumbuh kemauan, dan kemauan anak dengan sensirinya akan mewujudkan

suatu kemampuan yang lebih lagi baginya dalam kegiatan belajar

mengajar.

f. Menjadi teladan bagi peserta didik

Bagi seorang guru PAI seyogyanya sebelum melakukan pendidikan

dan pembinaan kepada anak didiknya, diperlukan suatu pendidikan

pribadi, artinya dia harus mampu mendidik dan membina dirinya sendiri

terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada siswanya, maknanya adalah

untuk memulai sesuatu yang baik maka kita mulai dari diri sendiri, hal ini

sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 44, sebagai

berikut :









Artinya : Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan,

sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri......34

Hal ini kami refleksikan kepada guru PAI sebagai orang yang alim

dalam bidang agama Islam dan sebagi penerus Rasul, maka sudah menjadi

34 Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm. 8
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kewajibannya untuk mengikuti akhlak Rasul yang menjadi teladan bagi

peserta didiknya.

Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang

menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk

menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi

ditolak. Keprihatinan, kerendahan, kemalasan, dan rasa takut, secara

terpisah ataupun bersama-sama bisa menyebabkan seseorang berkata,”jika

saya harus menjadi teladan atau dipertimbangkan untuk menjadi model,

maka pembelajaran bukanlah pekerjaan yang tepatt bagi saya. Saya tidak

cukup baik untuk diteladani, di samping saya sendiri ingin bebas untuk

menjadi diri sendiri dan untuk selamanya tidak ingin menjadi teladan bagi

orang lain. Jika peserta didik harus memiliki model, biarkanlah dia

menemukannya dimanapun. Alasan tersebut tidak dapat dimengerti,

mungkin dalam hal tertentu dapat diterima tetapi mangabaikan atau

menolak aspek fundamental dari sifat pembelajaran. Menjadi teladan

merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran, dan ketika seorang guru

tidak mau menerima atau menggunakannya secara konstruktif maka telah

mengurangi keefektifan pembelajaran. Peran dan fungsi ini patut

dipahami, dan tidak perlu menjadi bahan yang memberatkan. Sehingga

dengan ketrampilan dan kerendahan hati akan memperkaya arti

pembelajaran.35

35 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 126-127
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Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi setisp

peserta didik diharapkan harus mampu mengembangkan gaya hidup

pribadinya sendiri. Tugas guru adalah menjadikan peserta didik sesuai

dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, bukan memaksakan

kehendak. Guru adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kemungkinan

khilaf. Guru yang baik adalah yang menyaadari kesenjangan antara apa

yang diinginkan dengan apa yang dimilikinya, kemudian menyadari

kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan perlu diikuti dengan sikap

merasa dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Dengan kata lain, guru

yang baik adalah guru yang sadar diri, menyadari kelebihan dan

kekurangannya.36

g. Berakhlak mulia

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang penasehat

bagi peserta didiknya. Dengan berakhlak mulia, guru dalam keadaan

bagaimanapun harus memiliki kepercayaan diri yang istiqomah dan tidak

tergoyahkan. Hal tersebut nampak seperti sesuatu yang tidak mungkin,

padahal bukan hal yang istimewa untuk dilakukan dan dimilki oleh

seorang guru, asalkan memiliki niat dan keinginan yang kuat.37

Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi akhlak mulia tentu

saja tidak tumbuh dengan sendirinya begitu saja, tetapi memerlukan ijtihad

yang mujahadah, yakni usaha sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa

mengenal lelah, dengan niat ibadah tentunya. Dalam hal ini, para guru

36 Ibid, hlm. 128-129
37 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 129-130
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harus merapatkan kembali barisannya, meluruskan niatnya, bahwa menjadi

guru bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, memperbaiki ikhtiar

terutama berkaitan dengan kompetensi pribadinya, dengan tetap

bertawakal kepada Allah. Melalui guru yang demikianlah, kita berharap

pendidikan menjadi ajang pembentukan karakter bangsa. Yang akan

menentukan warna masa depan masyarakat Indonesia, serta harga dirinya

di mata dunia.38

Dengan demikian guru yang memiliki kepribadian baik. adalah

guru yang selalu bersikap obyektif, terbuka untuk menerima kritik

terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, misalnya dalam hal

caranya mengajar. Hal ini diperlukan dalam upaya perbaikan mutu

pendidikan demi kepentingan anak didik sehingga benar-benar tujuan

pendidikan dapat tercapai dengan baik.

c. Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Kepribadian

Guru juga manusia yang memiliki kepribadian sebagai individu.

Kepribadian guru seperti halnya kepribadian individu pada umumnya

terdiri dari aspek jasmaniah, intelektual, sosial, emosional, dan moral.

Seluruh aspek kepribadian tersebut terintegrasi membentuk satu kesatuan

yang utuh, yang memiliki ciri-ciri yang khas. Integrasi dan kekhasan ciri-

ciri individu terbentuk sepanjang perkembangan hidupnya.

Pembentukan pribadi guru dipengaruhi oleh faktor yang berasal

dari lingkungan keluarganya, sekolahnya tempat dulu ia belajar,

38 Ibid, hlm. 130-131
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masyarakat sekitar serta kondisi situasi sekolah dimana sekarang ia

bekerja. Kepribadian sebagai seorang guru sudah tentu, tidak dapat

dipisahkan dari kepribadian sebagai individu.39

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kepribadian itu dapat diperinci menjadi tiga golongan

besar, yaitu :

a. 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 keadaan fisik, baik yang berasal dari keturunan maupun yang

merupakan pembawaan yang dibawa sejak lahir itu memainkan pernan

yang penting pada kepribadian seseorang, tidak ada yang mengingkarinya.

Namun demikian, itu hanya merupakan salah satu faktor saja. Kita

mengetahui bahwa dalam perkembangan dan pembentukan kepribadian

selanjutnya faktor-faktor lain terutama faktor lingkungan dan pendidikan

tidak dapat kita abaikan.40

b. Faktor sosial

Yang dimaksud dengan faktor sosial disini adalah masyarakat;

yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang mempengaruhi

39 Isjoni, Gurukah yang dipersalahkan ? Menakar Posisi guru di tengah Dunia
Pendidikan Kita (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) h. 76

40 Ngalim Purwanto, Op. Cit. h. 160
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individu yang bersangkutan. Termasuk ke dalam faktor sosial ini juga

tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya

yang berlaku dalam masyarakat itu.41

Pada masa selanjutnya, pengaruh lingkungan sosial yang diterima

anak semakin besar dan luas, melalui lingkungan keluarga meluas pada

anggota-anggota keluarga lain, teman-teman yang datang ke rumahnya,

teman-teman sepermainan, tetangga-tetangganya, lingkungan desa-kota,

hingga pengaruh yang khusus dari lingkungan sekolahnya mulai dari guru-

gurunya, teman-temannya, kurikulum sekolah, peraturan-peraturan yang

berlaku di sekolah, dan sebagainya.42

c. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah

masyarakat. Sebenarnya faktor kebudayaan ini sudah termasuk dalam

faktor sosial seperti yang telah diuraikan. Namun disini kita hendak

membicarakan kebudayaan lebih luas, lengkap dan aspek-aspeknya.43

2. Tingkah Laku

a. Pengertian Tingkah Laku

Tingkah laku menurut Bimo Walgito adalah Aktivitas yang ada

pada individu atau organisme yang tidak timbul dengan sendirinya, tetapi

sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai

organisme tersebut, tingkah laku atau aktivitas.44

41 Ngalim Purwanto, Op. Cit. h. 161
42 Baharuddin, Op.Cit, hlm. 225
43 Ibid. h. 225
44 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Pengantar¸ UGM, Yogyakarta, 1983, h. 52



34

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa tingkah laku sangat

erat kaitannya dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Tingkah laku

merupakan realisasi dari sikap yang terbentuk dalam jiwa seseorang.

Istilah lain dari tingkah laku adalah akhlak, etika dan sopan santun. Dalam

pandangan agama akhlak adalah buah dari keimanan yang terwujud

melalui tindakan-tindakan nyata baik dalam bentuk perbuatan maupun

perkataan. Apakah sesungguhnya tingkah laku itu ?

Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan dalam hadistnya yang artinya :

Artinya : Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging,
apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya
(tingkah lakunya). Apabila daging itu jelek, maka jelek pula
seluruh jasadnya (tingkah lakunya). Segumpal daging itu adalah
hati.45

Menurut Soejono Soekanto :

“Manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmaniah (raga) dan
rohaniah (jiwa). Segi rohaniah manusia terdiri dari fikiran dan perasaan.
Apabila diserasikan akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi
sikap tindak. Sikap tindak itulah yang kemudian menjadi landasan gerak
segi jasmaniah manusia.46

Menurut H. C. Witherington, tingkah laku adalah tindakan-

tindakan (action) yang dilakukan oleh sesorang terhadap suatu obyek, baik

dalam bentuk perbuatan maupun perkataan secara individu maupun

kolektif.

Dalam tatanan kehidupan sosial dikenal bentuk tata aturan yang

disebut dengan norma. Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-

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

45 Ahmad Amin, Akhlak Tasawuf, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1991, h. 51
46 Soejono Soekanto, Op. Cit, h. 127
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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.47

Menurut Prof. Dr. Kasmiran Wuryo, norma sebagai tolak ukur

tingkah laku seseorang terbagi kepada beberapa macam, yaitu; norma

pribadi, norma kelompok, norma susila dan norma agama dan

sebagainya.48

Sebagai seorang pelajar, siswa dituntut untuk bertingkah laku yang

sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengetahuan tentang norma-

norma tersebut telah diperolehnya baik melalui proses belajar di dalam

kelas maupun pengalaman yang didapatnya melalui pergaulan dengan

sesama temannya. Dengan demikian agar terwujudnya tingkah laku yang

baik dikalangan siswa, maka perlu ditanamkan sikap yang positif pada diri

siswa. Di dalam belajar siswa juga mendapatkan pelajaran yang bisa

menghargai sesama dan menghormati orang yang lebih besar darinya.

Realitanya kondisi sekarang ini, telah banyak kejahatan yang

terjadi terhadap diri anak-anak, baik dalam bentuk penculikan,

pemerkosaan terhadap anak dibawah usia dan lain-lain. Hal ini telah

membuat para orang tua dan guru selalu merasa cemas akan keselamatan

anak-anak mereka. Akibatnya banyak orang tua ataupun para guru yang

47 Jalaluddin, Psikologi Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 251
48 Kasmiran Wuryo, Pengantar Ilmu Jiwa Sosial, Erlangga, Jakarta, 1982, h. 47
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selalu mengingatkan anak-anaknya berhati-hati terhadap orang lain

terutama yang tidak dikenal. Sehingga pada diri si anak tertanam suatu

sikap yang kurang baik pada orang lain yang dalam agama disebut

“su’udzhon” (berprasangka buruk). Hal ini sudah tentu mempengaruhi

tingkah lakunya terhadap orang lain terutama yang tidak dikenalnya. Ini

juga salah satu permasalahan yang dihadapi oleh orang tua dan guru.

Sementara di satu sisi norma agama mengajarkan agar kita selalu

berprasangka baik terhadap orang lain “husnu-zhan”. Fenomena ini

menggambarkan betapa sikap seseorang juga sangat berpengaruh terhadap

tingkah laku seseorang.

b. Faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku

Ada dua faktor yang akan mempengaruhi prilaku manusia, baik

berprilaku secara positif maupun berprilaku secara negative diantaranya

yang pertama adalah keturunan dan yang kedua adalah lingkungan.49

Menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, berbagai macam

gejala aspek intelektual, aspek emosi dan aspek social, bahasa, bakat

khusus dan nilai moral serta sikap diantaranya adalah:

1) Aspek Intelektual, gejalanya adalah:

a) Perubahan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai anak dalam

mengatasi masalah.

b) Semakin berkurangnya berpikir kongkrit dan berkembangnya

berpikir abstrak.

49 Heri Purwanto, Pengantar prilaku Manusia, Penerbit buku Kedokteran, Jakarta, th 1998, h.
13
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c) Semakin berkembangnya kemampuan memecahkan masalah yang

bersifat hipotesis.

2) Aspek Emosi, gejalanya adalah:

a) Ketidakstabilan emosi pada anak remaja

b) Mudahnya menunjukkan sikap emosional yang meluap-luap pada

remaja

c) Semakin mampu mengendalikan diri

3) Aspek social, gejalanya adalah:

a) Semakin berkembangnya sikap toleran, empati, memahami, dan

menerima pendapat orang lain

b) Semakin santun dalam menyampaikan pendapat dan kritik pada

orang lain

c) Adanya keinginan untuk selalu bergaul dengan orang lain dan

bekerjasama dengan orang lain

d) Suka menolong kepada siapa yang membutuhkan pertolongan

e) Kesediaan menerima sesuatu yang dibutuhkan dari orang lain

f) Bersikap hormat, sopan, ramah, dan menghargai orang lain

4) Aspek Bahasa, gejalanya adalah:

a) Bertambahnya perbendaharaan kata

b) Kemahiran dan kelancaran dalam menggunakan bahasa dengan

memilih kata kata secara tepat.

c) Dapat memformulasikan bahasa secara baik dan benar untuk

menjabarkan suatu idea tau konsep
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d) Dapat memformulasikan bahasa yang baik dan benar untuk

meringkas ide kedalam deskripsi

5) Aspek Bakat Khusus, gejalanya adalah:

Bakat merupakan kemampuan potensial yang dibawa sejak lahir

dan apabila ditunjang dengan fasilitas dan usaha belajar yang

minimalpun dapat mencapai hasil yang maksimal.

6) Aspek Nilai, moral, dan sikap. Gejalanya adalah:

a) Terbentuknya pandangan hidup yang semakin jelas dan tegas

b) Berkembangnya pemahaman tentang apa yang baik dan seharusnya

dilakukan serta apa yang dianngap tidak baik dan tidak boleh

dilakukan

c) Berkembangnya sikap menghargai nilai-nilai dan menaati norma-

norma berlaku serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari

d) Berkembangnya sikap menentang kebiasaan-kebiasaan yang

dianggap tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh Rusmanidar, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN suska Riau, tahun 2002 meneliti

dengan judul studi tentang Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

dalam Mengelola Proses Belajar Mengajar di SLTP se-Kecamatan

Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Rosmanidar, dengan hasil bahwa kompetensinya
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dikategorikan Sedang. Dari permasalahan tersebut dapat dapat ditarik

kesimpulan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan dengan penelitian

yang akan dikaji oleh penulis, yaitu sama-sarna meneliti tentang

kompetensi guru Pendidikan Agama Islam. Akan. tetapi penulis lebih

memfokuskan kepada kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama

Islam.

C. Konsep Operasional

Sesuai dengan masalah dalam kajian tentang pengaruh kepribadian

guru terahadap tingkah laku siswa, maka penulis mengemukakan indicator

dari kepribadian guru adalah:

1. Guru disiplin masuk dan pulang tepat waktunya

2. Guru penyayang kepada siswa

3. Guru duduk ditempat yang telah disediakan selama proses belajar

mengajar

4. Guru menghindari merokok selama dalam lingkungan sekolah

5. Guru memberikan jawaban yang benar bila ada pertanyaan mendadak dari

siswa

6. Guru menegur siswa yang melanggar peraturan dengan lembut dan tegas

7. Guru adil kepada seluruh siswa

8. Guru bersifat sabar dalam proses belajar mengajar

9. Guru berpenampilan sopan sesuai kode etik seorang guru

10. Guru dapat menampilkan tindakan yang dapat diteladani oleh siswa

Indicator tingkah laku siswa adalah:
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1. Siswa memperhatikan pelajaran ketika guru menerangkan

2. Siswa tidak berbicara kasar

3. Siswa berpakaian rapi sesuai dengan etika dan syari’at Islam

4. Siswa tidak terlambat datang ke sekolah

5. Siswa tidak memilih-milih teman ketika bergaul di sekolah

6. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

7. Siswa tidak meninggalkan kelas ketika jam pelajaran berlangsung

8. Siswa membantu teman yang membutuhkan pertolongan

9. Siswa berbuat untuk kepentingan bersama

10. Siswa menghindari perbuatan yang bias menyakiti teman

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut :

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Kepribadian Guru

dalam tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa

Pekanbaru.

Ho : Tidak Ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Kepribadian

dalam tingkah laku siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa

Pekanbaru.


