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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang mempunyai misi menyiapkan tenaga kerja yang siap 

mengisi dunia usaha dunia industri. Seiring dengan perkembangan zaman, 

SMK di tuntut untuk menyiapkan lulusan yang berkompeten dan siap 

bersaing di dunia kerja. SMK Muhammadiyah 5 Surakarta salah satu SMK 

swasta milik yayasan Muhammadiyah yang kompeten dalam menyiapkan 

lulusan. Guna menjawab tuntutan perkembangan zaman, SMK 

Muhammadiyah 5 Surakarta haruslah memiliki guru – guru yang memiliki 

kompetensi yang unggul pula. Selain itu haruslah ada peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana sekolah. 

Guru yang berkompeten dan peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana, merupakan salah satu faktor yang akan menjadikan sekolahan yang 

unggul. Mengacu tentang kompetensi Guru dalam UU No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen bab 4 pasal 10 yaitu kompetensi guru meliputi 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
1
 

Kompetensi kepribadian Guru didalam sekolah akan menjadi contoh bagi 

peserta didik. Kompetensi sosial mengacu bagaimana guru bersosialisasi 

dengan warga dan lingkungan sekolah. Sedangkan kompetensi profesional 

bawasanya guru harus mempunyai keahlian, skill dalam mengajar. 
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Di zaman yang modern seperti sekarang ini, peran guru sangatlah vital 

dalam pembentukan perilaku peserta didik. Guru yang notabennya sebagai 

tenaga pendidik, menstransfer ilmu pengetahuan ditunut untuk memiliki 

kompetensi kepribadian. Dengan kompetensi kepribadian inilah guru 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.
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Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. 

Oleh karena itu, pribadi guru sering di anggap sebagai model atau panutan 

(yang harus “digugu dan ditiru”). Sebagai seorang model guru harus memiliki 

kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (personal 

competencies) diantaranya kemampuan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya, kemampuan untuk menghormati antar umat beragama, 

kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat.
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Guru yang memiliki kepribadian yang baik diharapkan tidak hanya 

mengajar, melainkan mendidik. Mengajar lebih cenderung pengetahuan saja, 

tetapi jiwa dan watak anak didik tidak dibangun dan dibina. Untuk 

membangun dan membina jiwa dan watak anak didik, haruslah dengan 
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mendidik, karena mendidik adalah kegiatan transfer of values, yaitu 

memindahkan sejumlah nilai kepada anak didik.
4
   

Hal demikian sebagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti bahwasanya guru akhlak di SMK Muhammadiyah 5 Surakarta yaitu 

memiliki kepribadian yang baik yaitu sopan santun, ramah, serta bertutur kata 

lemah lembut. Demikian guru akhlak tersebut menjadi sosok teladan yang 

baik dalam membentuk perilaku peserta didik yang baik. Hal demikian 

berbanding terbalik dengan perilaku siswa. Sebagaimana hasil observasi yang 

dilakukan peneliti bahwa masih ada siswa di SMK Muhammadiyah 5 

Surakarta yang berperilaku tidak baik seperti berkata kotor dalam bahasa 

jawa (mesuh). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dan 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ PENGARUH 

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU AKHLAK TERHADAP 

PERILAKU PESERTA DIDIK DI SMK MUHAMMADIYAH 5 

SURAKARTA TAHUN 2014/2015 ”   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang mendasar yang 

akan dikaji adalah : Apa Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Akhlak di 

SMK Muhammadiyah 5 Surakarta terhadap perilaku peserta didik? Dalam 

penelitian ini penulis membatasi agar tidak menjurus kestatistik maka 
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Pengaruh yang dimaksud disini adalah upaya atau usaha yang dilakukan Guru 

Akhlak dengan kepribadiannya untuk mempengaruhi perilaku peserta didik. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh 

kompetensi kepribadian guru akhlak terhadap perilaku peserta didik di 

SMK Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 2014/2015.  

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

masalah, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai tambahan wawasan atau pengetahuan bagi guru dalam 

membentuk akhlak peserta didik. 

2) Sebagai sumber pemikiran dan bahan masukan dalam 

pembentukan akhlak. 

b. Manfaat Praktis 

1) Masukan bagi guru Akhlak untuk lebih meningkatkan 

kompetensi kepribadian, sehingga diharapkan dapat membentuk 

perilaku peserta didik yang lebih baik. 

2) Bahan pertimbangan guru Akhlak dalam meningkatkan 

kompetensi kepribadiaan guna membentuk perilaku peserta 

didik yang lebih baik. 


