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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka  

Berdasarkan kajian penulis, penelitian ini pernah dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya, yaitu : 

Skripsi Sri Sundari (IAIN Walisongo, 2012) Pengaruh Kompetensi 

Pedagogik Guru Akidah Akhlak terhadap motivasi belajar Peserta Didik MTs 

Raudlotul Tholibin Bungo Wedung Demak  Menyimpulkan bahwa guru di 

MTs Raudlotul Tholibin memiliki kompetensi pedagogik yang tergolong 

cukup baik. Setiap kompetensi haruslah di miliki oleh guru dan itu akan 

berpengaruh terhadap peserta didik.
5
 

Skripsi Risa Kusumawati (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014) Fungsi Bimbingan Konseling Islam dalam pembinaan Akhlak siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Delanggu 

Menyimpulkan bahwa fungsi Bimbingan Konseling Islam di SMK 

Muhammadiyah Delanggu mempunyai peran dalam pembentukan Akhlak 

peserta didik di SMK tersebut.
6
 

Skripsi Halimah Sadiyah (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014) Peranan Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Guru Akidah 

Akhlak terhadap Akhlak Siswa Kelas II di Madrasah Aliyah Mu’allimin 

                                                           
5
 Sri Sundari, Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Akidah Akhlak terhadap motivasi 

belajar Peserta Didik MTs Raudlotul Tholibin Bungo Wedung Demak  (Demak: IAIN Walisongo, 

2012) 
6
 Skripsi Risa Kusumawati, Fungsi Bimbingan Konseling Islam dalam pembinaan Akhlak 

siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Delanggu(Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014) 
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Muhammadiyah Surakarta dalam skripsi ini Guru Akidah Akhlak di MA 

Mu’allimin Muhammadiyah sudah sudah mempunyai kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial yang cukup baik. Tidak hanya mempunyai 

akan tetapi Guru di MA Mu’allimin Muhammadiyah sudah menerapkan 

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial di lingkungan sekolahan.
7
 

Skripsi Prabowo Hari Mutaqin (Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 2013) Peran Kepribadian Guru PAI dalam Proses Pembinaan 

Moral Siswa (studi pendekatan fenomenologi) di SMK Tekno Sa- Surakarta  

dalam skipsi ini Kepribadian Guru PAI memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembinaan moral siswa. Tidak hanya Guru PAI saja, Guru-guru yang 

lain juga ikut andil dalam pembentukan moral siswa. Dalam skripsi ini 

dijelaskan kompetensi yang dimiliki oleh Guru PAI sudah baik dan sudah 

diterapkan juga di lingkungan sekolahan.
8
 

Dari berebagai literatur di atas yang rata-rata membahas tentang 

akhlak peserta didik dan belum mengkerucut keperilaku peserta didik. Maka 

dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam 

tentang kompetensi guru dengan judul “ Pengeruh Kompetensi Kepribadian 

Guru Akhlak terhadap Perilaku Peserta Didik di SMK Muhammadiyah 5 

Surakarta Tahun 2014/2015.”  
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B. Kerangka Teoritik 

1. Kompetensi Kepribadian Guru  

a. Pengertian Kompetensi, Kepribadian dan Kompetensi Kepribadian  

1) Kompetensi  

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

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”.
9
 

Sementara Charles (1994) mengemukakan bahwa : 

“competency as rational performance which satisfactorily meets 

the objective for a desired condition”( kompetensi merupakan 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan ).
10

 

Dari uraian diatas, 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 pendidikan. Dikatakan rasional karena 

mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance merupakan 

                                                           
9
E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007),hlm.25. 
10

 Ibid, hlm. 25. 
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perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi 

mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.
11

 

2) Kepribadian  

Kepribadian menurut Thoedore M. Newcomb diartikan 

sebagai organisasi sikap-sikap (predispositions) yang dimiliki 

seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku.
12

  

Menurut Moh. Roqib kepribadian merupakan organisasi 

faktor-faktor biologis, psikologis, sosiologis yang mendasari 

perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan- kebiasaan, 

sikap yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang 

tadi berhubungan dengan orang lain.
13

 

Bila dipandang dari segi Agama, maka Kepribadian 

Rasulullah SAW, yang pantas menjadi “uswatun ḥasanah” (suri 

tauladan) karena beliau terkenal mempunyai ketinggian Akhlak 

dan keutamaan Budi Pekertinya.
14

 Seperti yang terdapat dalam 

Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 4 dan surat Al-Azḥāb ayat 21. 
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 Ibid, hlm.26. 
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 Jamal Ma’mur, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, (Jogjakarta:Power 

Books Ihdina,2009), hlm.103. 
13

Moh.roqib dan Nurfuadi, Kepribadian Guru, Upaya Mengembangkan Kepribadian 

Guru yang Sehat di Masa Depan (Yogyakarta:GrafindoLitera Media bekerjasama dengan STAIN 

Purwokerto,2009),hlm. 15.  
14

Muhammad Zainal Yusuf, Akhlak Tasawuf (Semarang : Penerbit  Al Husna, 

1993),hlm.36.   
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 َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 

  Artinya : “Dan sesungguhnya kamu benar – benar 

berbudi pekerti yang agung” (Q.S. Al-Qalam (54): 4)
15

 

 

 اَلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو 

 اللََّه َواْليَ ْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا
Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak mengingat Allah” (Q.S. Al-Azḥāb(33): 21).
16

 

 

3) Kompetensi Kepribadian 

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standart Pendidikan Nasional, pada penjelasan pasal 28 

ayat (3) butir b, dikemukakan bahwaa: yang dimaksud dengan 

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan 

bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
17

 

b. Indikator Kompetensi Kepribadian 

1) Kepribadian yang mantap dan stabil 

Indikator dari kepribadian yang mantap dan stabil  yaitu 

bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai norma 

                                                           
15

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo : PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2011), hlm.564. 
16

 Ibid,hlm.420. 
17

 E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007),hlm.301 
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sosial bangga sebagai guru profesional, dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai norma yang berlaku dalam 

kehidupan. Pribadi yang mantap berarti seorang guru tersebut 

memiliki suatu kepribadian yang tidak tergoyahkan (tetap teguh 

dan kuat dalam pendiriannya). Sedangkan pribadi yang stabil 

merupakan suatu kepribadian yang kokoh, jika kita telaah dari 

segi arti bahasanya pribadi stabil ini sama halnya dengan pribadi 

mantap. 

Kepribadian yang mantap dan stabil ini menekankan 

pada tiga hal yang menjadi landasan kepribadiaannya, yaitu : 

kebenaran, tanggungjawab, dan kehormatan. Sehingga dalam 

segala tindakan seorang guru harus memperhatikan kebenaran, 

tanggungjawab, dan kehormatan. Dalam menghadapi 

permasalahan seorang guru harus mampu meredam emosi dan 

dapat menyelesaikan dengan tenang sehingga dapat menjaga 

kehormatannya sebagai guru. Jika tidak dapat mengendalikan 

emosi dan mudah marah akan membuat peserta takut, dan 

ketakutan mengakibatkan kurangnya minat untuk mengikuti 

pelajaran serta rendahnya konsentrasi, karena ketakutan 

menimbulkan kekhawatiran untuk dimarahi dan membelokkan 

konsentrasi peserta didik.
18
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 E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007),hlm.121 
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2) Kepribadian yang dewasa 

Indikator dari kepribadian yang dewasa yaitu 

menampilkan kemandirian bertindak sebagai pendidik dan 

memiliki etos kerja yang tinggi. Guru sebagai pribadi, pendidik, 

pengajar dan pembimbing dituntut memiliki kematangan atau 

kedewasaan pribadi, serta kesehatan jasmani dan rohani.
19

 

Pribadi dewasa yang dimiliki seorang guru bisa 

menjadikan peserta didik merasa terlindungi, diayomi, dan 

dibimbing dalam proses belajar mengajar. Dengan terjalinnya 

keakraban antara guru dengan peserta didik maka proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan lancar. 

3) Kepribadian yang arif 

Indikator dari kepribadian yang arif yaitu : menampilkan 

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah dan 

masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan 

bertindak. Dalam pendidikan, mendisiplinkan peserta didik 

harus dimulai dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan 

berwibawa. Banyak perilaku peserta didik yang menyimpang 

bahkan bertentangan dengan moral yang baik, misalnya 

merokok, rambut gondrong, rambut disemir, membolos, tidak 

mengerjakan PR, berkelahi, melawan guru dan masih banyak 

                                                           
19

 Ibid. hlm.123 
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lagi. Dengan kata lain, masih banyak peserta didik yang tidak 

displin dan hal ini dapat menghambat jalannya pembelajaran. 

Kondisi tersebut menuntut guru untuk bersikap disiplin, arif, dan 

berwibawa dalam segala tindakan dan perilakunya, serta 

senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran.
20

 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak hanya 

menyampaikan materi pembelajaran saja, namum lebih dari itu, 

guru harus senantiasa mengawasi perilaku peserta didik, 

terutama pada jam-jam sekolah, agar tidak terjadi penyimpangan 

perilaku yang tidak disiplin. Bentuk perwujudan dalam rangka 

mendisiplinkan peserta didik, guru harus mampu menjadi 

pembimbing, contoh atau teladan, pengawas, dan pengendali 

seluruh perilaku peserta didik.
21

 

4) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan 

Indikator dari kepribadian akhlak mulia dan dapat 

menjadi teladan yaitu bertindak sesuai norma agama, iman dan 

takwa, jujur, ikhlas dan memiliki perilaku yang pantas untuk 

diteladani siswa. Guru yang baik harus memiliki akhlak yang 

mulia dan bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi 

kepribadian guru yang dilandasi akhlak mulia tentu saja tidak 

tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan ijtihad yang 
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 Ibid. hlm. 122 
21

 Ibid. hlm.126 



13 

 

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

tanpa mengenal lelah dan didasarkan pada niat ibadah.  

Menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan 

pembelajaran, dan ketika seorang guru tidak mau menerima dan 

menggunakannya secara konstruktif maka telah mengurangi 

keefektifan pembelajaran. Peran dan fungsi ini patut di pahami, 

dan tidak perlu menjadi bahan yang memberatkan. Sehingga 

dengan keterampilan dan kerendahan hatinya akan memperkaya 

pembelajaran.
22

 

5) Kepribadian yang berwibawa  

Indikator dari kepribadian yang berwibawa yaitu 

memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan 

memiliki perilaku yang disegani.
23

 Kewibawaan disini berarti 

hak memerintah dan kekuasaan untuk dipatuhi dan ditaati. Ada 

juga yang mengartikan bahwa kewibawaan adalah sikap dan 

penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa 

hormat. Sehingga dengan kepribadian guru yang berwibawa, 

anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan. 

c. Perilaku Peserta Didik 

1) Pengertian Perilaku 

Perilaku mempunyai arti yang lebih konkrit daripada 

jiwa, sehingga perilaku lebih mudah dipahami dari pada jiwa 
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 Ibid. hlm.127 
23

 Suyanto, Menjadi Guru Profesional ( Jakarta : Penerbit Erlanga,2013)hlm.42.  
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dan melalui perilaku dapat dikenal jiwa atau watak seseorang.
24

 

Perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. 

Perilaku dikatakan wajar apabila ada penyesuaian diri yang 

harus diselaraskan dengan peran manusia sebagai makhluk 

individu, sosial dan berkebutuhan. 

Menurut Skinner (1976) perilaku dibedakan menjadi dua 

macam yaitu perilaku yang alami (innate behavior) dan perilaku 

operan (operant behavior). Perilaku yang dibawa sejak lahir 

disebut perilaku yang alami sedangkan perilaku operan yaitu 

perilaku yang dibentuk melalui proses belajar.
25

 

2) Faktor yang mempengaruhi Perilaku 

Secara garis besar, ada 2 faktor yang mempengaruhi 

perilaku manusia yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. 

Faktor keturunan diartikan sebagai pembawaan yang merupakan 

karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan faktor 

lingkungan juga berpengaruh terhadap perkembangan 

pembawaan dan kehidupan manusia. Faktor lingkungan ini 

terbagi menjadi tiga yaitu pertama, lingkungan manusia seperti 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Kedua, lingkungan benda yaitu benda yang terdapat 

disekitar manusia juga berpengaruh pada jiwa manusia.  

                                                           
24

 Heri Purwanto, Penghantar Perilaku Manusia (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 

1999),hlm.10-11. 
25

 Bimo Walgito, Psikologi Sosial (suatu penghantar)(Yogyakarta : Penerbit 

ANDI,1999),hlm.15. 
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Ketiga, lingkungan geografis. Lingkungan geografis ini turut 

mempengaruhi corak perilaku manusia.
26

  

3) Macam-MacamPerilaku Peserta Didik 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada 

jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, 

pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
27

. 

Adapun macam-macam  perilaku peserta didik antaralain 

perilaku terhadap Allah, perilaku manusia, dan perilaku terhadap 

alam. 

a. Perilaku terhadap  Allah 

Perilaku dalam Islam dapat disebutkan sebagai akhlak. Hal 

ini dapat dikatakan bahwa perilaku kepada Allah SWT yaitu 

titik tolak perilaku kepada Allah SWT sebagai pengakuan 

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
28

 

b. Perilaku terhadap Manusia 

Perilaku kepada manusia dapat dibagi menjadi tiga, 

yakni perilaku terhadap diri sendiri, perilaku terhadap 

keluarga, dan perilaku terhadap masyarakat. 

Perilaku terhadap diri sendiri yakni berkata jujur, amanah, 

sabar, kerja keras, dan berusaha. Sedangkan perilaku 
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 Heri Purwanto, Penghantar Perilaku Manusia (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 

1999),hlm.13-15 
27

Id.m.wikipedia.org/wiki/Peserta_Didik, Diakses tanggal 27 Januari 2015. 
28

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI, 1999), hlm. 6. 
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terhadap Keluarga antaralain berbuat baik kepada orangtua, 

menghormati hak hidup anak, membiasakan 

bermusyawarah, dan menyantuni saudara yang tidak 

mampu.Adapun perialaku terhadap masyarakat yaitu 

memuliakan tamu, menghormati nilai-nilai dan norma yang 

berlaku di masyarakat. 

c. Perilaku terhadap Alam 

Periaku terhadap alam yaitu menjaga dan melestarikan alam 

dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa 

merusaknya.
29
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