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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Mengenai penelitian tentang kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: 

a. Skripsi oleh Tri Oktaviani (1111010027) Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung Tahun 

1437/2015 M yang berjudul “Pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan 

Agama Islam terhadap akhlak siswa SMP Muhmmmadiyah 1 Gisting Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus. Dalam kesimpulanya dijelaskan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara pengaruh kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam dan akhlak siswa, hal itu bisa dibuktikan dari hasil yang 

diperoleh yaitu dengan mengunakan rumus r product moment, angka indeks 

korelasi sebesar 0,624 yang berkisar antara: 0,40-0,70 ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variable X dan variable Y yaitu terdapat 

pengaruh yang sedang. Kemudian dengan memeriksa table nilai “r” product 

moment ternyata dengan df sebesar 64, pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel 

0,246. Jika dilihat pada r tabel tersebut rxy lebih besar dari pada r tabel pada taraf 

signifikan 5% (0,624-0,246). Dengan demikian disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh antara kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam dengan 

akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting. Jadi hipotesa alternatif (Ha) 

diterima. 
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b. Skripsi oleh Dian Pratiwi (1113011000026) Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negri Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2018/1440 H yang berjudul “pengaruh kompetensi 

kepribadian Guru PAI terhadap akhlak siswa di SMP Bakti Mulya 400 Jakarta. 

Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian Guru PAI 

di SMP Bakti Mulya 400 Jakarta memiliki sekala nilai yang sangat baik yaitu 

81,817% Namun, guru agama tetap perlu meng-upgrade kompetensinya, seiring 

dengan perkembangan teknologi. Perlu adanya keseimbangan antara pengetahuan 

agama dan teknologi. Dan penanganan terhadap siswapun perlu latihan dan 

pembinaan lebih, karena setiap tahunya guru akan menemui karakter anak yang 

berbeda-beda dengan penanganan yang berbeda pula. Akhlak siswa di SMP Bakti 

Mulya 400 Jakarta memiliki sekala nilai yang dikategorikan sangat baik yaitu 

82,570%. Siswa perlu adanya pengawasan bukan hanya disekolah melainkan 

dilingkungan rumah dan masyarakat, karena guru dapat mengawasi siswa secara 

penuh. Kerjasama semua pihak ini sangat dibutuhkan agar siswa dapat bersikap 

sesuai yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat yaitu berakhlakul karimah. 

Kompetensi kepribadian guru PAI berpengaruh terhadap akhlak siswa di SMP 

Bakti Mulya 400 Jakarta. Hanya saja termasuk dalam kategori lemah yaitu 

sebesar 11,5%. Untuk itu perlu diperhatikan pula factor-faktor lain yang 

membentuk akhlak siswa sehingga tidak berfokus pada kompetensi guru.  

c. Skripsi oleh Moh Saifudin (D31207063) Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Tahun 

2012 yang berjudul ”Pengaruh Kepribadian Guru PAI Terhadap Akhlak Siswa 
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Kelas X di SMA AL- Islam Krian” dalam penelitian tersebut terdapat kesimpulan 

bahwa kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Kelas X di SMA Al- Islam 

Krian Bila ditinjau dari data angket adalah sebesar 66, 98%. Hasil tersebut 

ditafsirkan sesuai dengan hasil standar yang menepati posisi 56%-75% yang 

berarti cukup baik. Adapun akhlak sisiwa bila dilihat dari analisis angket 

prosentase yang diperoleh adalah 75,51%. Hasil tersebut ditafsirkan sesuai 

dengan hasil standar yang menempati posisi 56%-75% yang berarti cukup baik. 

Berdasarkan perhitungan statistik dengan mengunakan perhitungan regresi, 

diketahui harga a =10,41 dan harga b = 41,05. Dari persamaan regresi tersebut 

dapat digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) bahwa ada pengaruh 

kepribadian Guru PAI terhadap akhlak siswa. Ha ini terbukti dari perhitungan 

product moment yakni 0.82 dan dengan demikian korelasi antara kepribadian 

Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak Siswa kelas X yang berda di 

SMA Al- Islam Krian dalam hal ini bisa dikatakan adalah “kuat atau tunggi”  

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada kompetensi kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa, sedangkan Perbedaanya yang 

peneliti teliti adalah Terhadap Moral Siswa. 

B. Kerangka Teoritis  

1. Pengertian Kompetensi  

Menurut Sanjaya (2006;)Mengenai pengertian kompetensi yaitu menurut 

johnsom (1974) yang mengatakan kompetensi merupakan perilaku rasional guna 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. 

Dalam bukunya Syaiful Sagala (2009:23) Menurut UU No. 14 tahun 2015 tentang 
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Guru dan Dosen Pasal 1, ayat 10 disebutkan, kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, ketrampilan, dan yang harus dimiliki, dihayti, dan dikuasai oleh 

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.  

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya 

kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. 

Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan 

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaan. Dapat juga 

dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari kemempuan, 

pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapat yang 

mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas 

atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Jadi, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-

tugas profesionalnya. 

Rumusan kompetensi di atas mengandung tiga aspek (1) Kemampuan, 

Pengetahuan, Kecakapan, Sikap, Sifat, Pemahaman, Apresiasi dan harapanyang, 

yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas. Aspek 

ini menunjuk pada kompetensi sebagai gambaran substansi/materi ideal yang 

seharusnya dikuasai oleh guru dalam menjalankan pekerjaan. Dengan demikian 

seseorang dapat dipersiapkan atau belajar untuk menguasai kompetensi tertentu 

sebagai bekal ia bekerja secara professional. (2) ciri dan karakteristik kompetensi 

yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata (manifest) dalam 
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tindakan, tingkah laku dan unjuk kerjanya. Aspek ini merujuk pada kompetensi 

sebagai gambaran ujuk kerja nyata yang tampak dalam kualitas pola pikir, sikap 

dan tindakan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara piawai. 

Seseorang dapat saja berhasil menguasai secara teoritik seluruh aspek material 

kompetensi yang diajarkanya dan dipersyaratkan. Namun begitu dalam jika dalam 

praktek sebagai tindakan nyata saat menjalankan tugas atau pekerjaan tidak sesuai 

dengan standar kualitas yang dipersyaratkan maka ia tidak dapat dikatakan 

sebagai seseorang yang berkompeten atau tidak piawai. Dan (3) hasil unjuk 

kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. Aspek ini merujuk 

pada kompetensi sebagai hasil (output dan autcome) dari unjuk kerja. Kompetensi 

seseorang mencirikan tindakan/perilaku serta mahir dalam menjalankan tugas 

untuk menghasilkan tindakan kerja yang efektif dan efisien. Hasilnya merupakan 

produk dari kompetensi seseorang dalam menjalankan tugas dan pekerjaanya. 

Sehingga pihak lain dapat menilai seseorang apakah dalam menjalankan tugas 

dan pekerjaan berkompeten dan professional atau tidak. 

Menurut Hamzah (2012:61) Kompetensi itu sendiri bisa terbentuk karena 

dilakukan oleh individu. Kompetensi individu juga dapat terbentuk karena adanya 

potensi bawaan dan lingkungan sekitar. Teori yang mendasari pemikiran ini 

adalah teori konvergensi yang dipelopori oleh William stern. Menurut teori ini, 

perkembangan pribadi dan kompetensi seseorang merupakan hasil dari proses 

kerja sama antara hereditas (pembawaan) dan environment (lingkungan). Tiap 

individu merupakan perpaduan atau konvergensi dari faktor internal (potensi-

potensi dalam diri) dengan faktor eksternal (lingkungan termasuk pendidikan). 
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Bagaimanapun baiknya hereditas, apabila lingkungan tidak menunjang dan 

mengembangkanya maka hereditas yang sudah baik akan menjadi laten (tetap 

tidur). Begitu juga sebaliknya, apabila hereditas sudah tidak baik, namun 

lingkungan memungkinkan dan menunjang maka kompetensi ideal akan tercapai.  

2. Kompetensi kepribadian 

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk 

tuhan. Wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkanya kepada peserta didik 

secara benar dan bertanggung jawab. Iya harus memiliki pengetahuan penunjang 

tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogis dari para peserta didik yang 

dihadapinya. 

Menurut Hamzah (2012:19) Bebrapa kompetensi pribadi yang semestinya ada 

pada seseorang guru, yaitu memiliki pengetahuan yang dalam tentang materi 

pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain dari hal itu, mempunyai 

pengetahuan tentang perkembangan peserta didik serta kemampuan untuk 

memperlakukan mereka secara individual.  

Dalam Penjelasan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pasal 28 ayat(3) butir 

b, dijelaskan bahwa kompetensi Kepribadian adalah Kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia.  

Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra 

diri dan kepribadian seseorang, selama hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran. 

Kepribadian menurut Zakiah Drajat (1980) disebut sebagai sesuatu yang abstrak, 

sukar dilihat secara nyata, hanya saja dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, 
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dan ucapan ketika menghadapi persoalan, atau melalui atsarnya saja. Kepribadian 

mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui 

bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cermin dari 

kepribadian seseorang. Apabila nilai kepribadian naik maka akan naik pula 

kewibawaan orang tersebut. Tentu dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan moral 

yang dimilikinya. Kepribadian akan turut menentukan apakah guru dapat disebut 

sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya, justru akan menjadi perusak anak 

didik.  

Dilihat dari aspek psikologi kompetensi kepribadian guru menunjukkan 

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian; (1), mantap dan stabil 

yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma hokum, norma social, 

dan etika yang berlaku; (2), dewasa yang berarti mempunyai kemandirian untuk 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru; (3) arif dan 

bijaksana yaitu tampilanya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan 

masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) 

berwibawa yaitu perilaku guru yang disegani sehingga berpengaruh positif 

terhadap peserta didik; dan (5) mmiliki akhlak mulia dan memiliki perilaku yang 

dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai nilai religius, jujur, ikhlas dan 

suka menolong. Nilai kompotensi kepribadian dapat digunakan sebagai sumber 

kekuatan, inspirasi, motivasi dan inovasi bagi Siswa.  

Sikap dan citra negatif dari seorang guru dan berbagai penyebabnya, 

seharusnya dihindari jauh-jauh agar tidak mencemarkan nama baik guru. Kini, 

nama baik guru sedang berada diposisi yang tidk menguntungkan, terperosok, 
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jatuh karena beberapa sebab. Para guru harus mencari jalan keluar atau solusi 

bagaimana cara mengangkatkan kembali, sehingga guru menjadi berwibawa, dan 

terasa dibutuhkan peserta didik dan masyarakat luas. Sikap guru dalam 

memberikan bimbingan dan didikan kepada peserta didiknya sangat dipengaruhi 

oleh kepribadian. Alexander (1971) menyatakan: “No one can be a genuine 

teacher unless he is himself actively sharing in the human attempt to understand 

men and their word”secara tidak langsung, Alexander menyarankan agar guru 

dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh muritnya dalam belajar, dan 

kesulitan lain yang menganggu dalam hidupnya.   

Menurut Jamil Suprihatiningrum (2013:121) Kompetensi kepribadian 

sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang, beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, 

dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, secara obyektif 

mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan 

berkelanjutan.  

3. Guru Pendidikan Agama Islam  

Sebelum penulis membicarakan tentang pengertian guru agama Islam, 

perlulah kiranya penulis awali dengan menguraikan pengertian guru agama secara 

umum, hal ini sebagai titik tolak untuk memberikan pengertian guru agama Islam. 

Pengertian Guru secara ethimologi (harfiah) ialah orang yang pekerjaannya 

mengajar. Kemudian lebih lanjut Muhaimin menegaskan bahwa: seorang guru 

biasa disebut sebagai ustadz, mu`alim, murabbiy,mursyid, mudarris, dan 

mu`addib, yang artinya orang yang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan 
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mencerdaskan dan membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang 

berkepribadian baik.  

Sedangkan pengertian guru ditinjau dari sudut therminologi yang diberikan 

oleh para ahli dan cerdik cendekiawan, adalah sebagai berikut:  

a. Menurut Muhaimin dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar menguraikan 

bahwa guru adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan siswanya, baik secara individual ataupun klasikal. Baik disekolah 

maupun diluar sekolah. Dalam pandangan Islam secara umum menurut Jamil 

Suprihatiningrum (2005:44-49) guru adalah mengupayakan perkembangan 

seluruh potensi/aspek anak didik, baik aspek cognitive, effective dan 

psychomotor. 

b. Zakiah Daradjat dalam bukunya ilmu pendidikan Islam (1984:39) menguraikan 

bahwa seorang guru adalah pendidik Profesional, karenanya secara implisit ia 

telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan. 

c. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000:31) dalam setiap melakukan pekerjaan 

yang tentunya dengan kesadaran bahwa yang dilakukan atau yang dikerjakan 

merupakan profesi bagi setiap individu yang akan menghasilkan sesuatu dari 

pekerjaannya. Dalam hal ini yang dinamakan guru dalam arti yang sederhana 

adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.  

d. Menurut pendapat M. Ngalim Purwanto dijelaskan dalam bukunya Ilmu 

Pendidikan Praktis dan Teoritis (1988: 169) menjelaskan guru adalah orang yang 
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telah memberikan suatu ilmu, pengetahuan/ kepandaian kepada seseorang/ 

kelompok orang.  

4. Moral   

Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang 

berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan 

sebagai susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum 

diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. 

Moral (Bahasa Latin Moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke 

manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. 

Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan 

tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal 

mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara ekplisit adalah hal-hal 

yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak 

bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam 

kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari 

kebudayaan masyarakat setempat.Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan 

seseorang dalam ber interaksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang 

itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat 

diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai 

mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah produk dari 

budaya dan Agama. 

Kata moral menurut Singgih Gunarsa (1986:202)  merupakan kata yang 

berasal dari bahasa latin ‘mores’, mores sendiri berarti adat kebiasaan atau suatu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi
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cara hidup. Moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian nilai dari berbagai 

macam perilaku yang wajib dipatuhi. Moral dapat diartikan sebagai kaidah norma 

dan pranata yang mampu mengatur prilaku individu dalam menjalani suatu 

hubungan dengan masyarakat. Sehingga moral adalah hal mutlak atau suatu 

perilaku yang harus dimiliki oleh manusia. 

5. Siswa  

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat 

pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu 

yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan 

bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta  sebagai bagian dari 

struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang 

individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari 

segi fisik dan mental maupun fikiran. 

Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu 

peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan 

untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang peserta 

didik berada pada usia balita seorang selalu banyak mendapat bantuan dari orang 

tua ataupun saudara yang lebih tua. Dengan demikina dapat di simpulkan bahwa 

peserta didik merupakan barang mentah (raw material) yang harus diolah dan 

bentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap 

peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti 

halnya sekolah, keluarga, pesantren bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam 
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proses ini peserta didik akan banyak sekali menerima bantuan yang mungkin tidak 

disadarinya, sebagai contoh seorang peserta didik mendapatkan buku pelajaran 

tertentu yang ia beli dari sebuah toko buku. Dapat anda bayangkan betapa banyak 

hal yang telah dilakukan orang lain dalam proses pembuatan dan pendistribusian 

buku tersebut, mulai dari pengetikan, penyetakan, hingga penjualan. 

Dengan diakuinya keberadaan seorang peserta didik dalam konteks 

kehadiran dan keindividuannya, maka tugas dari seorang pendidik adalah 

memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada peserta didik menuju 

kesempurnaan atau kedewasaannya sesuai dengan kedewasaannya.  

Dari pengertian di atas tentu memiliki perbedaan antara Siswa dan peserta 

didik, yang penulis tekankan dalam pengertian ini adalah Siswa, dimana Siswa 

adalah seluruh peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan formal, sedangkan 

peserta didik seluruh peserta didik yang mengemban ilmu dimanapun dia berada, 

kursus, belajar mengaji dll.  

 


