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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I    Latar Belakang 

 Lembaga pendidikan sebagai tempat untuk membentuk para generasi muda 

supaya menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama. 

Fungsi lembaga pendidikan yang lain yaitu untuk mencerdaskan generasi muda 

agar menjadi warga negara yang produktif, dimaksudkan pelajar atau mahasiswa 

dipersiapkan oleh masyarakat sebagai pembawa perubahan baik perubahan yang 

bersifat sesaat, yang mana perubahan untuk mahasiswa sendiri atau perubahan 

besar yang berawal dari generasi kegenerasi lain.  

Dalam dunia pendidikan tidak hanya ilmu pengetahuan yang dikembangkan 

tetapi semua aspek yang meliputi: moral, etika, sopan dan santun, fisik motorik, 

dan ketrampilan hidup lain yang ada pada setiap individu juga wajib 

dikembangkan secara optimal. Namun pada saat ini lembaga pendidikan di 

Indonesia telah mengalami kemunduran secara moral, etika, sopan santun 

http://eprints.uny.ac.id/453/1/PENDIDIKAN_ETIKA_YANG_TERPINGGIRKAN_DA

N_TERLUPAKAN.pdf. Hal ini dapat dibuktikan  dengan pakaian yang dipakai oleh 

pelajar dan mahasiswa di lembaga pendidikan cenderung menggunakan baju yang 

kurang menutup bagian tubuh. Hal ini disebabkan trend mode pakaian yang 

semakin berkembang seiring kemajuan zaman. Realita yang terjadi saat ini 

banyak pelajar dan mahasiswa suka menggunakan pakaian yang ketat dan 

terbuka. Pelajar dan mahasiswa perempuan yang berpenampilan trendy 

http://eprints.uny.ac.id/453/1/PENDIDIKAN_ETIKA_YANG_TERPINGGIRKAN_DAN_TERLUPAKAN.pdf
http://eprints.uny.ac.id/453/1/PENDIDIKAN_ETIKA_YANG_TERPINGGIRKAN_DAN_TERLUPAKAN.pdf
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menggunakan pakaian ketat, terbuka hingga tali pusat, punggung dan celana 

dalamnya kelihatan.  

  Trend mode pakaian yang ketat cenderung diminati oleh para remaja yang 

umumnya mereka masih bersekolah di jenjang pendidikan, SMP, SMA dan 

bahkan di Perguruan Tinggi. Para remaja yang tidak berseragam di sekolah 

menggunakan kesempatan untuk berdandan sesuai dengan kemauannya sendiri, 

tidak memikirkan sopan dan tidaknya. Walaupun demikian para pelajar SMP, 

SMA yang berseragam juga masih mengikuti trend mode pakaian yang sedang 

berkembang dengan memodifikasi pakaian seragam sekolahnya sesuai trend. 

Apalagi para remaja yang sudah kuliah di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau 

PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang tidak menggunakan pakaian 

seragam/almamater dalam kegiatan belajar di kampus cenderung mengikuti trend 

mode yang sedang berkembang.  

  Trend pakaian yang sedang berkembang sekarang ini berupa pakaian yang 

ketat dan terbuka. Pemakai-pakaian model ini banyak diikuti oleh pelajar dan 

mahasiswa perempuan. Mereka lebih merasa percaya diri jika pakaiannya sesuai 

dengan trend yang sedang berkembang. Para pelajar dan mahasiswa ini rela 

mengorbankan uang biaya sekolah/kuliahnya demi memburu trend pakaian yang 

sedang berkembang. Penggunaan pakaian yang ketat dan terbuka, sebenarnya  

bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. 

Pakaian yang sesuai norma dan dapat diterima masyarakat berbentuk sederhana, 

longgar dan menutup bagian pusat, bahu, dan  pinggang. 

  Selain masalah trend mode (pakaian ketat, terbuka hingga tali pusat, 

punggung dan celana dalamnya kelihatan) diatas masih banyak masalah moral, 
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etika kepribadian yang secara umum terjadi pada lembaga pendidikan atau 

perguruan tinggi diantaranya adalah pelajar atau mahasiswa masih banyak yang 

memakai sandal jepit, berambut gondrong, tindian, serta memakai kaos oblong 

dalam segala proses kegiatannya dilingkungan kampus termasuk dalam kegiatan-

kegiatan formal kampus seperti kuliah dan sebagainya.  

  Ada pepatah jawa mengatakan dibalik makna betapa pentingnya arti sebuah 

pakaian. Pakaian bukan hanya melekat secara fisik, tetapi mempunyai makna dari 

sisi sosial, sebagai symbol dan status seseorang. Status dan kekuasaan tersebut 

bisa tercermin secara structural dalam lapisan masyarakat, misalnya masyarakat 

dilingkungan kampus. Hal ini secara jelas terlihat dilingkungan kampus sebagai 

basis lingkungan akademis. Struktur birograsi yang secara vertical terbagi dalam 

beberapa bagian, memberi label yang memperlihatkan kekuatan untuk 

menempatkan diri, tidak hanya mahasiswa tetapi seluruh masyarakat kampus. 

Beragam penelitian yang muncul umumnya diarahkan untuk menilai kualitas 

pembelajaran secara akademis dan mengesampingkan aspek moral. Akibatnya 

muncul ketimpangan salah satunya terlihat dari cara berpakaian mahasiswa yang 

mulai tidak mencerminkan kepribadian. Seiring dengan perkembangan gaya hidup 

dan berpakaian, banyak ditemui mahasiswa memakai kaos oblong ketika berada 

di lingkungan kampus.  

  "Mahasiswa berkaos oblong dan bersandal dilarang masuk” larangan 

seperti itu sering kita lihat di ruang kuliah, di pengajaran dan dibeberapa sudut di 

kampus kita. Tapi gimana kenyataannya dan pelaksanaannya? Inilah pertanyaan 

fundamental yang harus kita jawab bersama sebagai kaum akademik. 
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  Sama halnya dengan melarang mahasiswa berkaos oblong dan bersandal, 

dimasing-masing kampus atau perguruan tinggi juga sudah sangat jelas melarang 

mahasiswa atau mahasiswinya untuk tidak bertato, tidak tindian (memakai anting 

atau giwang untuk mahasiswa), serta tidak berambut gondrong bagi laki-laki 

(mahasiswa). Berambut panjang atau gondrong bagi kaum pria (laki-laki) 

melahirkan perspektif secara umum bahwa orang tersebut identik dengan kriminal 

ataupun kekerasan selain itu berambut panjang bagi kaum laki-laki memiliki 

kesan kurang sopan tidak rapi dan sebagainya. Didalam lingkungan kampus atau 

perguruan tinggipun melahirkan opini yang sama dan berambut panjang atau 

gondrong bagi mahasiswa sudahlah jelas melanggar etika kepribadian yang ada di 

kampus atau perguruan tinggi dan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku di 

kampus tersebut. 

  Gaya hidup yang serba modern dan maju, penampilan atau trend menjadi 

prioritas utama bagi seluruh mahasiswa. Tidak hanya dari segi pakaian yang serba 

ketat (bagi mahasiswi), mereka (mahasiswa) juga memanfaatkan perkembangan 

jaman untuk menghiasi bagian tubuh tertentu dengan tato dan bertindik. 

Penampilan mahasiswa yang bertato maupun bertindik dalam melakukan aktifitas 

akademik serta nonakademik ini mengindikasikasikan kurangnya etika 

berkepribadian serta lemahnya kualitas pendidikan secara umum. 

  Dalam menangani masalah etika kepribadian diatas masing-masing kampus 

atau perguruan tinggi memiliki cara atau kebijakan tersendiri, ada yang hanya 

sebatas sosialisasi (dengan memasang spantuk untuk mengajak kepribadian yang 

baik disetiap sudut ruang kuliah atau tempat-tempat pelayanan mahasiswa) serta 

membagikan buku kedisiplinan mahasiswa tapi ada juga kampus atau perguruan 
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tinggi yang mengintegrasikan etika kepribadian tersebut didalam kurikulum 

akademik. Pada umumnya berbagai upaya, usaha serta kebijakan yang dilakukan 

dan dikeluarkan oleh kampus atau perguruan tinggi tersebut adalah untuk 

membentuk kepribadian mahasiswa yang baik dan bermoral. Namun untuk 

membentuk kepribadian yang baik dan bermoral harus ada kesadaran pihak 

akademisi dalam hal ini adalah mahasiswa. Mahasiswa harus mampu bersikap 

terbuka, ihklas serta tulus dalam menjalankan aturan/kebijakan yang dikeluarkan 

oleh petinggi universitas. 

  Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai sebuah lembaga 

pendidikan yang telah memberikan kontribusi dalam membangun bangsa melalui 

pembangunan sumber daya manusia, khususnya peserta didik di jenjang 

perguruan tinggi perlu terus berkreasi dalam mengembangkan program 

pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Salah satu 

tuntutan kebutuhan masyarakat adalah program character building bagi 

mahasiwa, sebagai upaya meningkatkan kualitas personal anak bangsa sehingga 

mampu berbuat lebih baik dalam membangun masyarakat.  

  Dalam upaya menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa agar 

sesuai dengan citra, visi, dan misinya, UMM mengeluarkan kebijakan atau 

peraturan tentang Etika Kepribadian yang termuat dalam buku Peraturan Disiplin 

Mahasiswa dan Alumnus UMM pada Bab (IV) Etika Kepribadian, yang 

berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMM No.10 Tahun 2004 tentang Peraturan 

Disiplin Mahasiswa dan Alumnus yang sekarang diganti dengan Surat Keputusan 

Rektor No.E.5.a/1003/UMM/X/2007. Ketentuan ini mencakup beberapa aspek, di 

antaranya kerapian rambut, pakain, pengunaan perhiasan atau aksesoris, serta 
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pemakaian alas kaki bagi mahasiswa. Selain itu juga dicantumkan mengenai 

sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila ketentuan tersebut dilanggar. Dalam 

melakukan sosialisasi peraturan ini, UMM menggunakan beberapa media, yaitu 

pembagian buku Peraturan Disiplin Mahasiswa dan Alumnus UMM, spanduk 

yang dipasang di tempat-tempat strategis, teguran dosen, PESMABA (Pengenalan 

Studi Mahasiswa Baru), P2KK (Pelatihan dan Pengembangan Kepribadian dan 

Kepemimpinan), Surat Edaran Berpakaian Islami di Bulan Ramadhan, dan Surat 

Edaran bagi dosen untuk menertibkan cara berpenampilan mahasiswanya yang 

termuat dalam Buku Pembinaan Mahasiswa. Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang secara empirik berasal dari berbagai daerah diseluruh 

Indonesia yang tentunya memiliki perbedaan budaya, tata nilai personal 

(intelektual, social dan mental), pemahaman agama termasuk diantaranya etika 

kepribadian (cara berpenampilan). Selain itu, penampilan mahasiswa UMM 

sendiri sangat bervariasi, dari yang sangat rapi sampai yang tidak rapi, ataupun 

tidak sopan oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk menemukan data dan 

mengetahui persepsi mahasiswa terhadap implementasi kebijakan rektor nomor: 

E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan etika kepribadian di 

FKIP-Universitas Muhammadyiah Malang. 

 

I.2    Rumusan Masalah 

Penelitian ini pada dasarmya ingin memberikan gagasan baru dan solusi 

dalam tatanan etika kepribadian. Penelitian ini dianggap penting demi 

terwujudnya suatu sikap dan perilaku mahasiswa yang sopan, rapi, normatif serta 

beretika baik didalam aktifitas akademik maupun non akademik. 
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 Selanjutnya berdasarkan pada latar belakang diatas, dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang dikeluarkannya kebijakan rektor 

nomor:E.5.a/1003/UMM/X/2007. 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap implementasi kebijakan rektor 

nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan etika 

kepribadian di FKIP- Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Apa faktor penghanghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan 

rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan 

etika kepribadian di FKIP- Universitas Muhammadiyah Malang. 

4. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dari 

implementasi kebijakan rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 untuk 

meningkatkan etika kepribadian di FKIP- Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

5. Bagaimana dampak implementasi kebijakan rektor nomor: 

E.5.a/1003/UMM/X/2007 terhadap penampilan atau etika kepribadian 

mahasiswa di FKIP- Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini dilaksanakan untuk 

memperoleh gambaran secara empiris mengenai: 

1. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan rektor nomor: 

:E.5.a/1003/UMM/X/2007. 
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2. Persepsi mahasiswa terhadap implementasi kebijakan rektor nomor: 

E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan etika kepribadian 

di FKIP-Universitas Muhammadiyah Malang 

3. Faktor penghanghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan 

rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan 

etika kepribadian di FKIP-Universitas Muhammadiyah Malang. 

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dari 

implementasi kebijakan rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai 

upaya meningkatkan etika kepribadian di FKIP-Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

5. Dampak implementasi kebijakan rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 

terhadap penampilan atau etika kepribadian mahasiswa di FKIP- 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

I.4     Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis: 

Untuk kepentingan teoritis diharapkan pnelitian ini dapat meningkatkan 

pemahaman mahasiswa dalam memahami etika kepribadian didalam kampus 

maupun etika kepribadian secara umum. Sedangkan secara praktis penelitian ini 

diharapkan memberi manfaat yaitu :  

1. Bagi Mahasiswa 

Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan bagi mahasiswa untuk 

berpenampilan baik, rapi serta sopan sesuai dengan etika kepribadian 
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yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 

E.5.a/1003/UMM/X/2007. 

2. Bagi Petinggi Kampus atau Dosen 

Diharapkan mendidik mahasiswa bukan hanya menjadi pandai secara 

ilmu tetapi juga diharapkan untuk memberi pelajaran moral. 

3. Bagi Institusi atau Lembaga 

Penelitian ini dijadikan masukan atau saran serta instrumen untuk 

mengambil langkah kebijakan berikutnya untuk mendapatkan hasil yang 

baik, berkualitas serta efisien terutama tentang etika kepribadian. 

4. Bagi Peneliti Sendiri. 

Melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa 

terhadap implementasi kebijakan rektor nomor: 

E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan etika 

kepribadian di FKIP-Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

I.5    Batasan Penelitian 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan keefektifan penelitian, 

maka peneliti membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa FKIP-Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2008-2010 

2. Penelitian ini dimaksudkan hanya mengkaji Surat Keputusan Rektor 

Nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 tentang etika kepribadian. 
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I.6     Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran dan pemahaman terhadap berbagai 

istilah yang ada maka peneliti memperjelaskan secara terperinci mengenai istilah-

istilah yang ada sebagai berikut: 

1) Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu 

dengan menggunakan panca indera (Drever dalam Sasanti, 2003). Kesan 

yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang 

telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh 

faktor yang berasal dari dalam diri individu. 

Persepsi adalah sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia 

mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat 

inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu 

mengenali (lingkungan pergaulan) hidupnya. Proses persepsi terdiri dari tiga 

tahap yaitu tahapan pertama terjadi pada pengideraan, tahap kedua 

diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, tahapan ketiga yaitu 

stimulasi pada penginderaan diinterprestasikan dan dievaluasi. (Sabri, 1993). 

Berdasarkan pendapat diatas peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut; pertama persepsi adalah proses identifikasi suatu permasalahan 

dengan menggunakan panca indera kemudian disampaikan berdasarkan apa 

yang diperoleh dari panca indera tersebut; kedua persepsi adalah ide atau 

gagasan yang disampaikan seseorang berdasarkan apa yang diperoleh dari 

pengetahuan dan pengalaman terhadap salah satu objek. 
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Berdasarkan keseluruhan uraian ”persepsi” diatas, maka persepsi yang 

dimaksud disini adalah persepsi mahasiswa terhadap implementasi 

kebijakan rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 tentang etika 

kepribadian. 

2) Mahasiswa 

Mahasiswa menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 

VI bagian ke empat pasal 19 bahwasanya “mahasiswa“ itu hanya sebutan 

akademis untuk siswa atau murid yang telah sampai pada jenjang 

pendidikan tertentu dalam masa pembelajarannya. Sedangkan secara 

harafiah, “mahasiswa“ terdiri dari dua kata, yaitu “Maha“ yang berarti tinggi 

dan “Siswa“ yang berarti sumber pembelajar. Jadi dari segi bahasa 

“mahasiswa“ diartikan sebagai pelajar yang tinggi atau seseorang yang 

belajar di perguruan tinggi atau universitas.  

Menurut Knopfemacher (dalam Suwono, 1978) mahasiswa merupakan 

insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan 

tinggi (yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan diharapkan 

menjadi calon-calon intelektual. Berdasarkan uraian “mahasiswa” diatas, 

maka mahasiswa yang dimaksud disini adalah pelajar di Universitas 

Muhammadiyah Malang yang mempersepsikan implementasi kebijakan 

rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan etika 

kepribadian.  

3) Implementasi  

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), 

http://www.muniryusuf.com/tag/implementasi
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mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

(dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian-

pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada 

aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Berdasarkan pemaparan “implementasi” di atas, makaimplementasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan rektor 

nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 sebagai upaya meningkatkan etika 

kepribadian di UMM   

4) Kebijakan Rektor Nomor: E. 5. a/1003/UMM/X/2007 

Secara umum kebijakan  dapat  dikatakan  merupakan rumusan 

keputusan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah-

masalah  yang  mempunyai  tujuan, rencana dan program yang akan 

dilaksanakan secara jelas (Tangkilisan, 2000:3).  Menurut Eulau dan Prewitt 

yang dikutip oleh Jones (dalam Meyer ,1984:66), dikatakan bahwa 

kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan 

pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang 

mematuhi keputusan tersebut.  

Rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga 

perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional 

2009 (UU SISDIKNAS), Rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi 
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yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi 

melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal 

kepada hal layak luas. Berdasarkan beberapa uraian  di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan rektor merupakan rumusan keputusan yang 

dikeluarkan oleh rektor sebagai pedoman tingkah laku guna mengatasi 

masalah-masalah yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan 

dilaksanakan secara jelas. 

Kebijakan rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 adalah rumusan 

keputusan yang dikeluarkan oleh rektor Universitas Muhammadiyah Malang 

sebagai pedoman tingkah laku dalam masalah etika kepribadian yang 

bertujuan (menciptakan penampilan yang islami, baik, rapi serta sopan), pada 

seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Malang.  

5) Etika Kepribadian 

a) Etika  

Etika secara etimologi , berasal dari bahasa Yunani adalah 

“Ethos”, yang  berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom) . 

Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan 

istilah dari bahasa Latin, yaitu  “Mos” dan dalam bentuk jamaknya 

“Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau  cara hidup seseorang 

dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari 

hal-hal tindakan yang buruk. Akhlak dalam bahasa (Arab), berarti moral, 

dan etika berarti ilmu akhlak. Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan 

kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Drs. 

O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam  



14 

 

berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan menurut Drs. 

Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang  

tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, 

sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. 

b) Kepribadian 

 Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu 

bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain.
 
Kepribadian paling 

sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang 

ditunjukkan oleh seseorang. 

 Kepribadian menurut pengertian sehari-hari  

Kepribadian sering diartikan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri 

individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut 

“berkepribadian pemalu”. Kepada orang supel diberikan atribut 

“berkepribadian supel” dan kepada orang yang plin-plan, pengecut, 

dan semacamnya diberikan atribut “tidak punya kepribadian”. 

 Kepribadian menurut psikologi  

Berdasarkan penjelasan Gordon Allport tersebut kita dapat melihat 

bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi (berbagai aspek psikis 

dan fisik) yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, 

kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara eksplisit 

Allport menyebutkan, kepribadian secara teratur tumbuh dan 

mengalami perubahan.  

Berdasarkan beberapa pengertian etika dan kepribadian diatas maka bisa 

disimpulkan Etika Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Individu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sifat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
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individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain  yang sesuai dengan nilai 

dan norma yang berlaku. Etika kepribadian mengajarkan teknik-teknik manipulati, 

misalnya teknik bersalaman, teknik tersenyum, teknik berbicara, teknik 

berpakaian dll. Etika kepribadian yang dimaksud disini adalah etika kepribadian 

yang sesui dengan kebijakan rektor nomor: E.5.a/1003/UMM/X/2007 yaitu : 

“Adapun hal-hal yang dianggap etika kepribadian atau penampilan yang 

kurang menjaga kerapian adalah (1) Bagi mahasiswa: memakai kaos 

oblong, memanjangkan rambut secara berlebihan, bemakai sandal terutama 

sandal jepit, memakai asesoris/perhiasan yang tidak semestinya. (2) Bagi 

mahasiswi: memakai baju ketat atau tidak longgar serta kurang menutup 

aurat, memakai asesoris/perhiasan dan make-up yang berlebihan”. 
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