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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A.  Penelitian Terdahulu 

a. Akhmad Annas Akbar Ridho (2012), “Hubungan Antara Persepsi Siswa 

Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Fiqih Dengan Motivasi Belajar 

Fiqh Siswa MTs Al-Iman Kajoran Magelang. Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Program Studi Pendidikan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik sampling 

yang dijelaskan secara kuantitatif,analisis instrumen meliputi analisis 

validitas, reliabilitas, dan uji Hasil penelitian. Ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian 

Guru Fiqih Dengan Motivasi Belajar Fiqih Siswa, ditunjukkan dalam tabel 

r product moment yang diperoleh taraf 263 yaitu > 1% 0.953>0.263. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara persepsi tentang 

kompetensi kepribadian fiqih mempengaruhi motivasi belajar fiqih siswa 

MTs AL-Iman Kajoran. 

Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah tujuan 

yang di cari Akhmad Annas Akbar Ridho adalah untuk mengetahui 

persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru fiqih dan untuk 

mengetahui motivasi belajar fiqih siswa serta membuktikan hubungan 

antara keduanya, dan metode pengambilan sampel menggunakan Teknik 

sampling. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mencari tahu 
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bagaimana hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

siswa SMP MA’ARIF 08 Ampel. Yakni apakah dengan kompetensi 

kepribadian guru anak akan mempunyai karakter yang baik dan metode 

pengambilan sampel menggunakan Quota Stratified Proporsional 

Sampling. 

b. Herman Supratman (2015), “Pengaruh pemahaman siswa tentang 

Tembang Lir- ilir bernuansa Islami terhadap Karakter Siswa di SMA 

Negeri 2 Ngalik Sleman Yogyakarta.JurusanPendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga”. 

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif.Teknik 

pengambilan data menggunakan populasi yang berjumlah 54 

orang.Pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, dan 

wawancara.Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan 

regresi linier sederhana.Hasil menunjukkan bahwa dari 54 siswa yang 

diajar tembang Lir Ilir, sebagian besar siswa memiliki karakter dalam 

kategori cukup baik. Karakter siswa yang termasuk dalam kategori baik 

sebanyak 18 orang (33,3%) dan karakter siswa yang termasuk dalam 

kategori cukup sebanyak 36 orang (66,7%), dan pemahaman siswa tentang 

tembang lir-ilir bernuasa Islami berpengaruh secara signifikan terhadap 

karakter siswa di SMA N 2 Ngaglik Sleman Yogyakarta. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah tujuan 

yang di cari Herman Supratman adalah karakter Siswa SMA N 2 Ngaglik 

Sleman Yogyakarta setelah mempelajari tembang “Lirilir” bernuasa islami 
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dan Pengaruh pemahaman siswa tentang Tembang Lir- ilir bernuansa 

Islami terhadapKarakter Siswa di SMA Negeri 2 Ngalik Sleman 

Yogyakarta.Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mencari hubungan 

kompetensi kepribadian terhadap karakter siswa dan metode pengambilan 

sampel menggunakan Quota Stratified Proporsional Sampling. 

c. Maftuhin, (2012) “Pengaruh Pembelajaran Ta’lim al-Muta’allim dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Kelas XII Madrasah Aliyah Wahid Hasyim 

Yogyakarta. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, 

dengan jenis penelitian korelasional. Hasil penelitian menunjukkan : 

Pelaksanaan pembelajaran Ta’lim al-Muta’allim di Madrasah Aliyah 

Wahid Hasyim Yogyakarta dilaksanakan pada waktu sore hari. 

Pembelajaran Ta’lim al-Muta’allim bertujuan untuk mendasari jiwa para 

siswa dalam menuntut ilmu pengetahuan, sukses serta mampu 

mengajarkan dan mengamalkannya. Metode pembelajaran yang digunakan 

yaitu metode bandongan, ceramah,tanya jawab, dan bermain peran. 

Pembelajaran Ta’lim al-Muta’allim berpengaruh positif terhadap 

pembentukan karakter siswa ditunjukkan dengan nilai ρ sebesar 0.000 

lebih kecil dari 0.05.atau nilai r sebesar 0.571 lebih besar dari r tabel pada 

taraf signifikansi 0,05. Hasil minat siswa kelas XII MA Wahid Hasyim 

terhadap pembelajaran Ta’lim al-Muta’allim berada pada ketegori baik 
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dengan hasil 72%. Sedangkan karakter siswa kelas XII MA Wahid Hasyim 

berada pada kategori baik 66,71%. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah tujuan 

yang di cari Maftuhin adalah mengetahui bagaimana pembelajaran Ta’lim 

al-Muta’allim di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim serta untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran kitab Ta’lim al-Muta’allim dalam pembentukan 

karakter Siswa Kelas XII di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta. 

Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mencari hubungan  kompetensi 

kepribadian terhadap karakter siswa dan metode pengambilan sampel 

menggunakan Quota Stratified Proporsional Sampling. 

Secara visual penelitian terdahulu dapat di bandingkan dengan 

penelitian yang akan dilakukan sebagaimana terdeskripsikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.1 

Perbandingan kajian Terdahulu 

 

No Judul Variabel 
Teknik 

penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Hubungan 

antara 

Persepsi 

Siswa 

Tentang 

Kompetensi 

Kepribadian 

Guru Fiqh 

Dengan 

Motivasi 

Belajar Fiqh 

Siswa MTs 

Al-Iman 

Kajoran 

Magelang 

Variabel 

Independen: 

Persepsi 

siswa tentang 

kompetensi 

kepribadian 

guru fiqh. 

Variabel 

dependen: 

motivasi 

belajar fiqh 

siswa. 

Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

dan 

analisis 

koefisien 

korelasi 

Product 

Moment 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

kompetensi 

kepribadian 

guru 

Variabel 

bebasnya 

adalah 

kompetensi 

kepribadian 

guru fiqh. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

variabel 

bebasnya 

adalah 

kompetensi 

kepribadian 

guru. 
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2. Pengaruh 

Pemahaman 

Siswa 

Tentang 

Tembang Lir-

ilir Bernuansa 

Islami 

Terhadap 

Karakter 

Siswa di 

SMA Negeri 

2 Ngaglik 

Sleman 

Yogyakarta 

Variabel 

Independen: 

Pemahaman 

siswa tentan 

tembang 

jawa Lir-ilir 

bernuansa 

islami. 

Variabel 

dependen: 

Karakter 

siswa. 

Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

dan 

analisis 

koefisien 

korelasi  

Regresi 

sederhana 

dengan 

Uji t. 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

karakter 

siswa 

Karakter siswa 

yang diteliti 

seperti 

kejujuran, 

ketakwaan, 

keimanan. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

meneliti 

karakter siswa 

seperti 

kemandirian, 

kedisiplinan, 

dan tanggung 

jawab. 

3. Pengaruh 

Pembelajaran 

Ta’lim Al-

Muta’allim 

Dalam 

Pembentukan 

Karakter 

Siswa Kelas 

XII MA 

Wahid 

Hasyim 

Yogyakarta 

Variabel 

Independen: 

Pembelajaran 

Ta’lim Al-

Muta’allim. 

Variabel 

dependen: 

Pembentukan 

karakter 

siswa kelas 

XII 

Analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

dan 

analisis 

koefisien 

korelasi 

Product 

Moment 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

karakter 

siswa. 

Variabel 

terikatnya 

adalah 

pembentukan 

karakter siswa. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

Varibel 

terikatnya 

adalah karakter 

siswa, tentang 

nilai-nilai 

karakternya 

seperti 

kemandirian, 

kedisiplinan 

dan tanggung 

jawab.  

Sumber: Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan  

B.  Kajian Teori 

Pada kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan 

sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan 

mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji 
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permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian.
1
 

Adapun kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Kajian Teori Tentang Kompetensi Kepribadian Guru 

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan 

kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata 

pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang 

memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan 

dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun 

akademis. Dengan kata lain, pengertian guru perofesional adalah orang 

yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan 

sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru denan 

kemampuan maksimal. Guru yang profesioanl adalah orang yang terdidik 

dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di 

bidangnya.
2
 

Pada intinya guru profesional adalah guru yang memiliki 

kompetensi yang disyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan 

                                                           
1
Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah (Jember:IAIN Jember Press,2015), 39. 

2
 Kunandar, Guru Profesional(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2007),47. 
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pengajaran. Oleh karena itu, membedah aspek profesional guru berarti 

mengkaji kompetensi yang harus dimiliki seorang guru.
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 profesional.
4
 

Kompetensi yang dimaksudkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen adalah berkenaan dengan kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

Dengan demikian kompetensi pendidik adalah sebagai agen pembelajaran 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini. 

Keempat kompetensi tersebut harus menjadi perhatian utama bagi seluruh 

guru disetiap satuan tingkat pendidikan dan memberikan andil besar 

apakah seorang guru dapat disebut sebagai guru yang profesional atau guru 

yang tidak profesional sehingga pekerjaan mengajar menjadi pilihan 

profesi yang harus dipertanggungjawabkan.
5
 

Dari keempat kompetensi di atas yang akan dibahas lebih spesifik 

tentang kompetensi kepribadian guru karena kompetensi kepribadian atau 

kompetensi personal sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam 

pembentukan pribadinya. Adapun kepribadian mencakup semua unsur, 

baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan 

                                                           
3
 Ibid.,51. 

4
E.Mulyasa,Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru(Bandung:Remaja Rosdakarya,2007),26. 

5
Janawi, Kompetensi Guru Citra Guru Profesional(Bandung:PT Alfabeta,2012),47. 
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dan tingkah laku seseorang merupakan ceminan dari kepribadian 

seseorang. Apabila nilai kepribadian seseoran naik, maka akan naik pula 

kewibawaan orang tersebut. Tentu dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan 

moral yang dimilikinya. Kepribadian akan turut menentukan apakah para 

guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya justru 

menjadi perusak anak didiknya.
6
 

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

butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, 

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

mulia. Secara khusus kemampuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, disiplin, arif, berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

1)  Kepribadian yang Mantab, Stabil, Dewasa 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,Profesional dan 

dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian yang 

mantab, stabil, dewasa. Kestabilan emosi sangat diperlukan, guru yang 

mudah marah akan membuat peserta didik takut, dan ketakutan 

mengakibatkan kurangnya minat untuk mengikuti pembelajaran serta 

rendahnya konsentrasi peserta didik. 

Kestabilan dan kematangan emosi guru akan berkembang 

sejalan dengan pengalamannya, selama dia mau memanfaatkan 

                                                           
6
 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan(Bandung:Alfabeta,2009),33. 
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pengalamannya. Jadi tidak sekedar jumlah umur atau masa kerjanya 

yang bertambah, melainkan bertambahnya kemampuan memecahkan 

masalah atas dasar pengalaman masa lalu.
7
 

2)  Disiplin, Arif, dan Berwibawa 

Banyaknya peserta didik yang berlaku kurang senonoh di 

masyarakat, terlibat merokok, narkoba, dan pealnggaran lainnya, 

berangkat dari pribadi yang kurang disiplin. Oleh karena itu, peserta 

didik haus belajar disiplin, dan gurulah yang harus memulainya, 

sebagai guru harus memiliki pribadi yang disiplin, arif dan berwibawa. 

Hal ini penting karena masih sering kita menyaksikan dan mendengar 

peserta didik yang perilakunya tidak sesuai bahkan bertentangan 

dengan sikap moral yang baik. 

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 mentaati segala peraturan 

yang telah ditetapkan.
8
 

3)  Menjadi Teladan bagi peserta didik 

Guru merupakan teladan bagi para peserta didik dan semua 

orang yang menganggap dia sebagai guru.  Menjadi teladan merupakan 

sifat dasar kegiatan pembelajaran, dan ketika seorang guru tidak mau 

menerima ataupun menggunakannya secara konstuktif  maka telah 

                                                           
7
E.Mulyasa,Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 121-

122. 
8
 Ibid.,123. 
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mengurangi keefektifan pembelajaran. Peran dan fungsi ini patut 

dipahami, dan tidak perlu menjadi beban  yang memberatkan, sehingga 

dengan keterampilan dan kerendahan hati akan memperkaya arti 

pembelajaran. 

Sebagai teladan tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru 

akan menjadi sorotan peserta didik serta orang disekotar lingkungannya 

yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru.
9
 

4)  Berakhlak mulia 

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. Padahal menjadi guru 

pada tingkat manapun berarti menjadi penasehat dan menjadi orang 

kepercayaan yang harus berakhlak mulia, kegiatan pembelajaranpun  

meletakkan pada posisi tersebut. Makin efektif guru menangani setiap 

permasalahan, makin banyak kemungkinan peserta didik berpaling 

kepadanya untuk mendapatkan nasihat dan kepercayaan diri.Disinilah 

pentingnya guru berakhlak mulia.Dengan berakhlak mulia, guru dalam 

keadaan begaimanapun harus memiliki kepercayaan diri (rasa percaya 

diri) yang istiqomah, dan tidak tergoyahkan.
10

 

 

 

                                                           
9
 Ibid.,127. 

10
Ibid.,130. 
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b. Kajian Teori Tentang Karakter Siswa 

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas 

Lickona yang mendasarkan pada beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

para ahli. Ia menegaskan bahwa karakter yang baik adalah apa yang 

diinginkan untuk anak-anak. Kemudian Lickona mengemukakan bahwa 

karakter adalah suatu watak terdalam yang dapat diandalkan untuk 

merespon situasi dengan cara yang menurut moral baik. Selanjutnya 

Lickona menambahkan bahwa karakter tersusun ke dalam tiga bagian yang 

saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, dan 

perilaku bermoral. 

Dari pengertian karakter yang dipahami bahwa karakter identik 

dengan akhlak sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia 

yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia baik dalam rangka 

berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun 

lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatannya berdasarkan norma-norma agama, hukum, dan tata krama, 

budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep 

pendidikan karakter(character education). 

Pembinaan akhlak atau karakter sebenarnya menjadi tanggung 

jawab  setiap umat islam yang di mulai dari tanggung jawab terhadap 

dirinya lalu keluarganya. Ketika disadari bahwa tidak semua umat islam 

mampu mengemban tanggung jawab tersebut, tanggung jawab untuk 

melakukannya berada pada orang-orang (kaum muslim) yang memiliki 



 

 
 

46 

kemampuan untuk itu. Para guru dan para da’i memiliki tanggung jawab 

utnuk membina karakter umat islam melalui pendidikan islam, baik di 

institusi formal maupun nonformal, sementara orang tua (pemimpin 

keluarga) memiliki tanggung jawab pendidikan karakter dalam institusi 

pendidikan informal. 

Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan 

mana yang salah kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu 

merasakan, dan mau melakukannya. Dengan demikian, pendidikan 

karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau 

pendidikan moral.
11

 

Dalam hubungan dengan pendidikan, pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan 

moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

siswa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara kebaikan, 

mewujudkan dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. 

Peran sekolah sangat penting dalam usaha pembentukan karakter. 

Dalam konteks tersebut, pendidikan karakter adalah usaha sekolah yang 

dilakukan secara bersama oleh guru, pimpinan sekolah (dan seluruh warga 

sekolah) melalui semua kegiatan sekolah untuk membentuk akhlak, watak 

ataupun kepribadian peserta didik melalui berbagai kebaikan (virtues) 

                                                           
11

 Marzuki,Pendidikan Karakter Islam(Jakarta:Amzah,2015),23. 
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yang terdapat dalam ajaran agama. Bagi yang beragama islam, mereka 

senantiasa menjadikan Al-Qur’an dan sunnah sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.
12

 

Menurut Al-Qur’an, manusia diciptakan sebagai makhluk yang 

paling sempurna oleh Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya, akan 

tetapi manusia dapat menjadi makhluk yang paling buruk jika tidak mau 

menerima keberadaan dan kekuasaan Allah. Sebagaimana firman Allah 

swt QS. At-Tin ayat 4-5 : 

                       

        

 

Artinya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat 

yang serendah-rendahnya (neraka).
13

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya tidak dapat 

terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan (values) itu sendiri karena merupakan 

keyakinan atau kepercayaan yang berdampak kepada perwujudan perilaku 

(behavior) dengan budi pekerti atau akhlak. Hal itu akan berdampak 

kepada manusia yang seharusnya mengakui kekuasaan Allah swt tetapi 

mengingkari-Nya. Di samping itu, terlepas dari karakternya sebagai 

manusia, dapat berdampak negatif, seperti kurang toleran, sombong, tidak 

                                                           
12

Anas Salahudin,Pendidikan Karakter (pendidikan berbasis agama dan budaya 

bangsa),(Bandung:Pustaka Setia,2013),45. 
13

 Al-Qur’an,95:4-5. 
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jujur, serta perbuatan perbuatan lain yang dapat merugikan diri sendiri, 

orang lain, lingkungan, bangsa, negara, dan agama.
14

 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha 

yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, menjaga, dan 

berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia. Pendidikan 

karakter tidak bisa dibiarkan jalan begitu saja tanpa adanya upaya-upaya 

cerdas dari para pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. 

Tanpa uapaya-upaya cerdas, pendidikan karakter tidak akan menghasilkan 

manusia yang pandai sekaligus menggunakan kepandaiannya dalam 

rangka bersikap dan berperilaku baik( berkarakter mulia). 

Berdasarkan konsep karakter mulia yang telah dijelaskan, berikut 

ini akan diidentifikasi beberapa nilai-nilai karakter mulia yang sangat 

penting untuk dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, 

teruatama bagi para siswa di sekolah. Adapun nilai – nilai karakter mulia 

sangat banyak salah satu nya mandiri, disiplin dan bertanggung jawab, dan 

indikatornya akan di jelaskan sebagai berikut: mandiri, disiplin dan 

tanggung jawab. 

1)  Mandiri 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Seperti halnya 

bekerja keras dalam belajar,melakukan pekerjaan atau tugas secara 

mandiri, tidak mau bergantung pada orang lain. Dengan demikian, 
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orang yang mandiri adalah orang yang cukup diri (self-sufficient). 

Yaitu orang yang mampu berpikir dan berfungsi secara independen, 

tidak perlu bantuan orang lain, tidak menolak resiko dan bisa 

memecahkan masalah, bukan hanya khawatir tentang masalah- maslah 

yang dihadapinya.
15

 

Membangun kemandirian berarti menanamkan visi dalam diri 

anak. Dalam kemandirian inilah, terdapat nilai-nilai agung yang 

menjadi pangkal kesuksesan seseorang, seperti kegigihan dalam 

berproses, semangat tinggi, pantang menyerah, kreatif, inovatif dan 

produktif, serta keberanian dalam  menhadapi tantangan, optimis, dan 

mampu memecahkan masalah yang dihadapi.
16

 

2)  Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Seperti halnya selalu 

datang tepat waktu,jika terlambat memeberi tahu,taat pada aturan 

sekolah,taat pada aturan lalu lintas. 

Disiplin diri merujuk pada latihan yang membuat orang 

merelakan dirinya untuk melaksanakan tugas tertentu atau 

menjalankanpola perilaku tertentu, walaupun bawaanya adalah malas. 

Maka disiplin diri adalah penundukan diri untuk mengatasi hasrat-
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hasrat yang mendasar. Disiplin diri biasanya disamakan artinya dengan 

“kontrol diri”(self-control). 

Disiplin diri merupakan pangganti untuk motivasi.Disiplin ini 

diperlukan dalam rangka menggunakan pemikiran sehat untuk 

menentukan jalannya tindakan yang terbaik yang menentang hal-hal 

yang lebih dikehendaki. Perilaku yang bernilai adalah ketika motivasi 

ditundukkan oleh tujuan-tujuan yang lebih terpikirkan: melakukan apa 

yang dipikirkan sebagai yang terbaik dan melakukannya dengan hati 

senang. Sementara perilaku baik yang biasa adalah melakukan 

perbuatan yang baik, namun dilakukan secara enggan, karena 

menentang hasrat diri pribadi. Beralih dari perilaku biasa kepada 

perilaku yang bernilai membutuhkan latihan dan disiplin.
17

 

3)  Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya 

dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,sosial, 

dan budaya), Negara dan Tuhan. Seperti halnya menyelesaikan semua 

kewajiban, tidak suka menyalahkan orang lain, tidak lari dari tugas 

yang harus diselesaikan, berani mngambil resiko. 

Dari pembicaraan di atas, tampak bahwa tanggung jawab 

diasosiasikan dengan kewajiban, sesuatu yang ditanamkan kepada 

seseorang dari luar. Padahal, tanggung jawab adalah tindakan sukarela. 
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Ia merupakan respons kita pada kebutuhan orang lain. Menjawab atau 

merespons itu tergantung pada keinginan masing-masing individu. 

Dengan demikian, bertanggung jawab adalah disebabkan seseorang 

memilihuntuk bertindak atau berbicaraatau mengambil posisi 

tertentu.Untuk itulah kemudian dia harus bertanggung jawab. Jika 

seseorang memilih posisi untuk menjadi orang berkuasa, maka ia pun 

mempunyai tanggung jawab untuk berada di posisi tersebut. Sejumlah 

hak dan kewajiban menantinya. Demikian karena tanggung jawab 

berarti melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh, berani 

menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan, dan tingkah lakunya.
18

 

c. Kajian Teori Tentang  hubungan Kompetensi Kepribadian guru Terhadap 

Karakter Siswa 

Kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif 

terhadap hidup dan kebiasaan- kebiasaan belajar para siswa. Yang 

dimaksud kepribadian disini meliputi pengetahuan, ketrampilan, ideal, dan 

sikap, dan juga persepsi yang dimilikinya tentang orang lain. Sejumlah 

percobaan dan hasil – hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa siswa 

banyak sekali yang dipelajari dari gurunya. Para siswa menyerap sikap- 

sikap gurunya, merefleksikan perasaan – perasaannya, menyerap 

pernyataan-pernyataannya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah – 

masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku, sosial, prestasi, dan hasrat 
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belajar yang terus menerus itu semuanya bersumber dari kepribadian 

guru.
19

 

Perubahan perilaku yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik harus 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki 

oleh seorang guru. Atau dengan perkataan lain, guru memiliki pengaruh 

terhadap perubahan perilaku peserta didik. Untuk itulah guru harus dapat 

menjadi contoh (suri teldan) bagi peserta didik, karena pada dasarnya guru 

adalah representasi dari sekelompok orang pada komunitas atau 

masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan 

ditiru.
20

 

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di 

masyarakat. Kewibawaan yang menyebabkan guru dihormati, sehingga 

masyarakat tidak meragukan figur guru.Masyarakat yakin bahwa gurulah 

yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang 

berkepribadian mulia. Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, 

maka di pundak guru diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat. 

Mengemban tugas memang berat.Tapi lebih berat lagi mengemban 

tanggung jawab. Sebab tanggung jawab guru tidak hanya sebatas dinding 

sekolah, tetapi juga luar sekolah.Pembinaan yang harus guru berikan pun 

tidak hanya secara kelompok (klasikal), tetapi juga secara individual. Hal 

ini mau tidak mau menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, 
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tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di ligkungan 

sekolah tetapi di luar sekolah sekalipun.
21

 

Untuk menciptakan anak didik (manusia) dewasa susila, guru harus 

memiliki kepribadian dewasa susila. Guru jangan hanya mengajar, tetapi 

dia harus mendidik. Mengajar lebih cenderung mendidik anak didik 

menjadi orang yang pandai tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi jiwa dan 

watak anak didik tidak dibagun dan dibina. Untuk membentuk jiwa dan 

watak anak didik, mendidiklah jawabannya, karena mendidik adalah 

kegiatan transfer of values, memindahkan sejumlah nilai kepada anak 

didik.Anak didik yang cakap, tetapi tidak bersusila adalah kepribadian 

yang tidak seimbang.Sebaliknya, anak didik yang dewasa susila, tetapi 

tidak cakap bukanlah pribadi anak didik yang diharapkan. Oleh karena itu, 

anak didik dewasa susila yang cakaplah yang ingin dicapai dalam 

pendidikan.
22

 

Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik. 

Guru harus menjadi teladan, karena anak – anak bersifat suka meniru. Di 

antara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri 

pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru 

berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin 

dipercaya untuk mendidik . Yang dimaksud dengan akhlak mulia dalam 

ilmu pendidikan islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran islam, 
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seperti dicontohkan oleh pendidik utama, Nabi Muhammad saw. Di antara 

akhlak mulia guru tersebut adalah mencintai jabatannya sebagi guru, 

bersikap adil terhadap semua anak didiknya, berlaku sabar dan tenang, 

berwibawa, gembira, bersifat manusiawi, bekerjasama dengan guru – guru 

lain, bekerja sama dengan masyarakat.
23

 

Guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan 

perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan 

demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar 

menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan 

bangsa di masa yang akan datang.
24

 

Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi 

kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia(SDM),serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan 

negara, dan bangsa pada umumnya.
25

 

Kepribadian seorang guru sangat menentukan tinggi rendahnya 

kewibawaan guru tersebut dalam pandangan anak didik dan masyarakat. 

Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

seorang guru sebagai pengembangan sumber daya manusia. Karena, di 

samping berperan sebagai pembimbing dan pembantu, guru juga berperan 
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sebagai figur yang menjadi panutan atau teladan bagi peserta didik 

sehingga perilaku peserta didik akan meniru perilaku gurunya.
26

 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan. Khususnya kegiatan pembelajaran.Pribadi guru 

juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik.Ini dapat 

dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, 

termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadinya. 

Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau  kepribadian 

guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan 

pribadinya.
27
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