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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Kompetensi Kepribadian Guru 

a. Pengertian Kepribadian Guru 

Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan seseorang guru sebagai pengembang sumber daya 

manusia. Karena  guru  berperan  sebagai  pembimbing,  pembantu,  

dan  sekaligus panutan. 

Menurut Zakiah Darajat dikatakan bahwa kepribadian itulah 

yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina 

yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau 

penghancur bagi hara depan anak didik terutama bagi anak didik 

yang masih kecil dan mereka tengah mengalami kegoncangan jiwa. 

Oleh karena itu, setiap calon guru dan guru professional 

sangat diharapkan memahami bagaimana karakteristik kepribadian 

dirinya yang diperlukan sebagai panutan para peserta didiknya. 

Secara konstitusional, guru hendaknya berkepribadian Pancasila dan 

UUD 1945 yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME., di 

samping harus memiliki kualifikasi dan keahlian sebagai tenaga 

pengajar seprti yang dipersyaratkan dalam- dalam Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasioanal. 
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Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi 

keberhasilan belajar anak didik. Dalam kaitan ini, Muhibbin Syah 

menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan 

apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak 

didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa 

depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil 

(tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan 

jiwa (tingkat menengah).1 

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan 

guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas 

kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau 

keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti 

dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. 

Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya 

keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki 

resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang 

prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam Undang-undang 

Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah 

“kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan 

berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”. Surya   menyebut 

kompetensi  kepribadian  ini  sebagai  kompetensi  personal,  yaitu 

 
1 Muhibbin Syah, 2000, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,  hlm. 225-226 
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kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat 

menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup 

kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, 

penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri.  Sedangkan 

kompetensi guru secara lebih khusus lagi adalah bersikap empati, 

terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu menilai diri 

pribadi. Johnson sebagaimana dikutip Anwar mengemukakan 

kemampuan personal guru, mencakup: 

1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan 

beserta unsur- unsurnya, 

2) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang 

seyogyanya dianut oleh seorang guru, 

3) kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk 

menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para 

siswanya.2 

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya 

mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya 

manusia. Pribadi guru adalah hal yang sangat penting. Seorang guru 

harus memiliki sikap yang mempribadi sehingga dapat dibedakan ia 

dengan guru yang lain. Memang, kepribadian menurut Zakiah 

 
2 Moch. Idochi Anwar, 2004, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya 

Pendidikan. Bandung: Alfabeta, hlm. 63. 
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Darajat disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara 

nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan atau 

ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atasannya 

saja. 

Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun 

psikis. Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  setiap  tindakan  dan  

tingkah  laku seseorang merupakan  cerminan  dari  kepribadian  

seseorang,  selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. 

Setiap perkataan, tindakan, dan  tingkah  laku positif akan  

meningkatkan citra diri  dan  kepribadian seseorang.  Begitu  naik  

kepribadian  seseorang  maka  akan  naik  pula wibawa orang 

tersebut. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kompetensi  Guru 

Pendidik  adalah agen  pembelajaran  yang harus  memiliki 

empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, 

professional, dan sosial. Pembentukan kompetensi guru tersebut, 

banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, hanya saja yang 

kemungkinan besar mempengaruhi pembentukan kompetensi guru 

adalah latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan etos 

kerja. 

1) Latar belakang pendidikan 

Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, 

yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh dengan 
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bidang tugas dan jenjang pendidikan. Untuk profesi guru 

sebaiknya juga berasal dari lembaga  pendidikan  keguruan.  

Guru  pemula dengan  latar belakang pendidikan keguruan lebih 

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Karena 

dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung 

pengabdiannya. Sedangkan guru yang bukan berlatar  belakang  

pendidikan  keguruan,  akan  banyak  menemukan masalah di 

kelas.3 

2) Pengalaman mengajar 

Pengalaman mengajar pada hakekatnya merupakan 

rangkuman dari pemahaman seseorang terhadap hal-hal yang 

dialami dalam mengajar, sehingga hal-hal yang dialami tersebut 

telah dikuasainya, baik tentang pengetahuan, keterampilan, 

maupun hal-hal yang menyatu pada dirinya. Apabila dalam 

mengajar seseorang guru menemukkan hal-hal  yang baru, dan  

hal-hal  yang baru dipahaminya,  maka guru tersebut    akan    

memperoleh    pengalaman    kerja    baru.    Dengan 

pengalaman  kerja  seseorang  akan  banyak  mendapatkan  

tambahan pengetahuan dan keterampilan tentang bidang 

kerjanya. 

 

 

 
3 Saiful  Bakri  Djamarah, 1994, Prestasi  belajar  dan  kompetensi  Guru, Surabaya:  

Usaha Nasional, hlm. 17 
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3) Etos kerja 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia etos kerja 

diartikan sebagai  semangat  kerja  yang  menjadi  cirri  khas  

dan  keyakinan sesorang atau suatu kelompok. Tinggi rendahnya 

etos kerja seseorang banyak dipengaruhi oleh lingkungan  kerja  

dan  factor  diri  seseorang.  Seorang  guru  yang memiliki etos 

kerja yang tinggi akan mengerjakan pekerjaannya lebih 

semangat dan menekuni pekerjaannya dengan tanggung jawab 

besar, sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

pekerjaannya. Guru yang memiliki etos kerja yang tinggi akan 

memiliki motivasi yang tinggi  dalam  bekerja.  Hamid  Hasan  

mengatakan  bahwa  guru  yang memiliki motivasi tinggi dalam 

mengajar akan memperlihatkan unjuk kerja yang jauh berbeda 

dengan guru yang memiliki motivasi rendah.4 

c. Ciri/Karakteristik Kepribadian Guru Madrasah 

Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang dapat 

dijadikan profil dan idola, seluruh kehidupan adalah figur yang 

paripurna. Itulah kesan terhadap guru sebagai sosok yang ideal. 

Sedikit saja guru berbuat yang tidak atau kurang baik, akan 

mengurangi kewibawaannya dan kharisma pun secara perlahan lebur 

dari jati diri. Karena itu, kepribadian adalah masalah yang sangat 

sensitif sekali. Penyatuan kata dan perbuatan dituntut dari guru, 

 
4 Said  Hamid  Hasan, 1998,  Pendidikan  Ilmu  Sosial, Jakarta:  Proyek  Pendidikan  

Tenaga Akademik Ditjen Dikti, hlm. 73 
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bukan lain perkataan dengan perbuatan, ibarat kata pepatah; pepat 

diluar runcing di dalam. Imam Al-Ghazali mengemukakan, bahwa 

akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan 

tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dahulu). Ahmad 

Amin menjelaskan, bahwa akhlak adalah adatul iradah atau 

kehendak yang dibiasakan.5 Menurut Ibnu ‘Ilaan Ash-Shiddieqy, 

bahwa akhlak adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang 

dapat menimbulkan perbuatan baik, dengan cara yang mudah (tanpa 

dorongan dari orang lain). Sedangkan Abu Bakar Al-Jazairy 

mengatakan, bahwa akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam 

dalam diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, 

terpuji dan tercela dengan cara yang sengaja.6 Dari beberapa definisi 

di atas maka dapat disimpulkan, bahwa akhlak adalah perbuatan 

manusia yang berasal dari dorongan jiwanya karena  kebiasaan,  

tanpa  memerlukan  pikiran  terlebih  dahulu.  Maka gerakan refleks, 

denyut jantung, dan kedipan mata tidak dapat disebut akhlak. Guru 

adalah mitra anak didik dalam kebaikan. Guru yang baik, anak 

didik pun menjadi baik. Tidak ada seorang guru yang bermaksud 

menjerumuskan anak didiknya kelembah kenistaan. Karena 

kemuliaan guru,  sebagai  gelarpun  di  sandangnya.  Guru  adalah  

 
5 Mustofa, 2005, Akhlak Tasawuf , Bandung: Pustaka Setia, hlm. 12 
6 Mahyuddin, 2001, Kuliah Ahlak Tasawuf,  Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 3 
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pahlawan  tanpa pamrih, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan ilmu, 

pahlawan kebaikan, pahlawan pendidikan, makhluk serba bisa, atau 

sebagai julukan lain seperti makhluk interpreter, artis, kawan, warga 

Negara yang baik, pembangun manusia, pembawa kultur, pioneer, 

reformer dan terpercaya, soko guru, bhatara guru, kiajar, sang guru 

dan sebagainya. Itulah atribut yang pas untuk guru yang diberikan 

oleh mereka yang mengagumi figur guru. Oleh karena itu, penyair 

telah mengakui pula nilai guru dengan kata-katanya, “berdiri dan 

hormatilah guru dan berilah ia penghargaan, seorang guru hamper 

saja merupakan seorang rasul”. Pribadi guru adalah uswatun 

hasanah, kendati tidak sesempurna seperti rasul. Betapa tingginya 

derajat seorang guru, sehingga wajarlah bila guru diberi berbagai 

julukan yang tidak akan pernah ditemukan pada profesi lain. Semua 

julukan itu perlu dilestarikan dengan pengabdian yang tulus ikhlas, 

dengan motivasi kerja untuk membina jiwa dan watak anak didik, 

bukan segalanya demi uang. 

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani dari seorang 

anak didik  ialah  yang  memberikan  santapan  jiwa  dengan  ilmu  

pendidikan akhlak, dan membenarkannya, maka menghormati guru 

berarti menghormati anak didik kita, menghargai guru berarti 

penghargaan terhadap   anak-anak   kita,   dengan   guru   itulah   

mereka   hidup   dan berkembang, sekiranya setiap guru itu 

menunaikan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya. Abu Dardaa’ 
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melukiskan pula mengenai anak didik itu bahwa keduanya adalah 

berteman dalam “kebaikan” dan tanpa keduanya tak akan ada 

“kebaikan”. Profil guru yang ideal adalah sosok yang mengabdikan  

diri  berdasarkan  panggilan  jiwa,  panggilan  hati  nurani, bukan 

karena tuntutan uang belaka yang membatasi tugas dan tanggung 

jawabnya sebatas dinding sekolah. Guru yang ideal selalu ingin 

bersama anak didik di dalam dan di luar sekolah. Jadi kemuliaan 

hati seorang guru tercermin dalam kehidupan sehari-hari, bukan 

hanya sekedar simbol atau semboyan yang terpampang di kantor 

dewan guru. 

 

2. Etos Kerja Guru  

a. Pengertian Etos Kerja Guru 

Etos berasal dari bahasa yunani (ethos) yang memberikan arti 

sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. 

Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok 

bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh 

budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini, dikenal 

pula kata etika, etiket yang hampir mendekati  pada pengertian akhlak  

atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk (moral), sehingga 

dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat 

untuk menyempurnakan  sesuatu  secara optimal, lebih baik, dan 
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bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna 

mungkin.7 

Etos memberi warna dan alternatif pilihan kerja, apakah suatu 

pekerjaan itu dianggap baik, mulia dan terpandang. Dengan 

menggunakan kata etos dalam arti yang luas, yaitu pertama 

sebagaimana sistem tata nilai mental, tanggung jawab dan kewajiban. 

Akan tetapi perlu dicatat bahwa sikap moral berbeda dengan etos 

kerja, karena konsep pertama menekankan kewajiban untuk 

berorientasi pada norma sebagai patokan yang harus diikuti. 

Sedangkan etos ditekankan pada kehendak otonom atas kesadaran 

sendiri, walaupun keduanya berhubungan erat dan merupakan sikap 

mental terhadap sesuatu.8  

Dari pengertian-pengertian terhadap etos tersebut tampak 

bahwa antara satu dengan yang lainnya memberikan pengertian yang 

berbeda namun para prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yakni 

terkonsentrasi pada sikap dasar manusia, sebagai sesuatu yang lahir 

dari dalam dirinya yang dipancarkan kedalam hidup dan 

kehidupannya. 

Kerja adalah suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. 

Karya yang dimaksud, berupa segala yang dihasilkan untuk memenuhi 

 

7 Toto Tasmara, 2002, Membudayakan Etos Kerja Islami, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 

hlm. 15. 

8 Yusuwadinata, 1994, Persepsi Tentang Etos Kerja Kaitannya dengan Nilai Budaya 

Masyarakat Melayu Daerah Riau (Pekanbaru: Proyek Pengkajian Nilai Budaya, Riau, hlm. 78. 
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kebutuhan, dan selalu berusaha menciptakan karya-karya lainnya.9 

Budaya kerja adalah merupakan sikap hidup yang didasari oleh 

pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan 

kekuatan pendorong yang membudaya dalam kehidupan suatu 

kelompok masyarakat, organisasi, yang kemudian tercermin dalam 

perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud 

sebagai kerja. Kerja merupakan kegiatan dalam melakukan sesuatu 

dan orang yang kerja ada kaitannya dengan mencari nafkah atau 

bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas prestasi yang telah 

diberikan untuk kepentingan organisasi. Pada setiap individu atau 

kelompok yang hidup dalam suatu budaya mempunyai persepsi 

sendiri tentang kerja, ada budaya yang memandang bahwa kerja untuk 

memberikan suatu kedudukan yang penuh kehormatan, dan juga 

sebagai suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak 

karya lagi. Sementara budaya lainnya menganggap karya atau kerja 

hanya untuk memenuhi hidup saja. Pandangan atau anggapan-

anggapan seperti ini akan mempengaruhi etos kerja seseorang dalam 

hidupnya. 

Menurut  Fattah,  kerja merupakan kegiatan  dalam melakukan 

sesuatu  dan orang yang kerja ada kaitannya dengan orang yang 

mencari nafkah atau bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas 

 

9 Koentjaraningrat, Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: 

LIPI), hlm. 20. 
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prestasi yang telah diberikan untuk kepentingan organisasi.10 Istilah 

“kerja” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

kegiatan melakukan sesuatu.11 

Sedangkan menurut  M. Quraish Shihab, kerja adalah sebuah 

aktifitas yang menggunakan daya yang dianugrahkan Allah swt. 

Menurutnya, manusia secara garis besar dianugerahi empat daya 

pokok. Pertama, daya fisik yang menghasilkan kegiatan fisik dan 

keterampilan. Kedua, daya fikir yang mendorong pemiliknya berfikir 

dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Ketiga, daya kalbu yang 

menjadikan manusia mampu berkhayal, mengekspresikan keindahan, 

beriman, dan merasa, serta berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. 

Keempat, daya hidup yang menghasilkan semangat juang, 

kemampuan menghadapi tantangan dan menaggulangi kesulitan. 

Penggunaan dari salah satu daya-daya tersebut, itulah yang di sebut 

kerja.12 

Menurut Siagian, pembagian kerja terkait dengan proses 

sumber daya manusia dimaksudkan untuk menjamin bahwa dalam 

organisasi tersedia sumber daya manusia yang memenuhi tuntutan dan 

 
10 Nanang Fattah, 2002, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 

, hlm. 19. 

11 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 

428. 

12 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi (Cet.III : Bandung : Mizan, 2002), hlm. 

222. 
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kebutuhan organisasi baik dalam arti kuantitatif maupun dalam 

kualitatif.13 

Berdasarkan uraian di atas, etos kerja dapat diartikan sebagai 

cara kerja, sifat atau kebiasaan terhadap kerja, pandangan terhadap 

kerja yang dimiliki oleh seseorang, suatu kelompok atau suatu bangsa. 

Jadi etos kerja guru pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai 

cara kerja, sifat atau kebiasaan terhadap kerja, serta pandangan 

terhadap kerja yang dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

melaksanakan tugas bimbingan, pengajaran, dan latihan pendidikan 

agama Islam di sekolah/madrasah. 

Kerja keras atau dengan kata lain yang dinamakan etos kerja 

merupakan syarat mutlak untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat, sebab dengan etos kerja yang tinggi akan menghasilkan 

produktivitas yang tinggi pula. Maka dari itu agama Islam 

memberikan perhati an yang besar terhadap kerja keras. Karena 

dengan kerja keras atau etos kerja kebahagiaan dunia dan akhirat 

dapat diraih.14 

Guru sebagai suatu profesi memiliki banyak tugas, baik yang 

berkaitan oleh dinas maupun non dinas, yakni dalam bentuk 

pengabdian. Tugas tersebut dapat kita kelompokkan yaitu tugas dalam 

profesi, tugas dalam bidang kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Selain 

 

13 Sondang Siagian, Manajemen Internasional (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 61. 

14 Toto Tasmara ,2002, Membudayakan Etos Kerja Islami, Jakarta: Gema Insani Pres, 

hlm. 24. 
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itu, tugas guru meliputi mendidik, melatih dan mengajarkan. 

Mendidik berarti mengembangkan dan merumuskan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan-keterampilan pada diri peserta didik.15 

Menurut Djamarah, guru adalah semua orang yang berwenang 

dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina peserta 

didik, baik secara individu maupun klasikal, disekolah maupun diluar 

sekolah.16 Sedang M. Athiyah al Abrasyi member pengertian guru 

sebagai berikut: Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi 

seorang murid, yang memberi santapan jiwa dengan ilmu pendidikan 

akhlak.17 Hal ini mengandung pengertian pengertian bahwa guru 

diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan tentang 

pembentukan kepribadian dan akhlakul karimah kepada peserta didik.  

Zakiah Daradjat dalam metodologi pendidikan agama Islam 

mengatakan bahwa guru adalah seorang yang memiliki kemampuan 

dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan 

peranannya membimbing peserta didiknya.18 Pendapat lain 

dikemukakan oleh Sukardi, guru adalah yang mampu 

mendayagunakan segala potensi yang ada dalam dirinya dan di luar 

 
15 Uzer Usman, 1990, Menjadi Guru Professional, Bandung: Remaja Karya, hlm. 4. 

16 Syaiful Djamarah, Guru dan  Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Cet. III; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 32. 

17M. Athiyah al-Abrasyi, 1990, al-Tarbiyah al-Islamiyah, alih bahasa oleh Bustami, dkk., 

dengan judul Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 136. 

18 Zakiah Daradjat. Dkk, 2001, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Cet. II; Jakarta: PT. 

Ikrar Mandiri Abadi, hlm. 226. 
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dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran.19 Sedang menurut Danni 

Ronnie. M, berpandangan bahwa guru adalah seseorang yang 

mengajar dengan hatinya, membimbing dengan nuraninya, mendidik 

dengan segenap keikhlasan, menginspirasi dan menyampaikan 

kebenatran dengan rasa kasih saying, dan tak kalah penting adalah 

hasratnya untuk mempersembahkan apapun yang dia karyakan 

sebagai ibadah kepada Tuhannya.20 Guru adalah figur yang diidolakan 

masyarakat, karena gurulah yang dapat mendidik peserta didik agar 

menjadi orang yang berakhlakul karimah dan berkepribadian mulia. 

Jelas sekali bahwa guru sebagai tugas profesi memiliki banyak 

tugas, baik yang berkaitan dengan dinas maupun non dinas, yakni 

dalam bentuk pengabdian. Untuk mencapai tujuan pendidkan agama 

Islam harus ditunjang oleh keberadaan guru pendidikan agama Islam 

yang memiliki kompetensi, etos kerja yang tinggi bukan hanya 

sekedar mengajar, akan tetapi bagaimana seorang guru mampu 

mendidik, membimbing, melatih, menilai, mengarahkan dengan baik 

serta mengevaluasi pesrta didiknya. Mendidik berarti 

mengembangkan dan merumuskan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sedangkan melatih adalah mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada diri peserta didiknya.21 

 

19 Sukardi, 2006, Guru Fowerful: Guru Masa Depan, Cet.  I; Bandung: Kalbu, hlm. 11. 

20 Danni Ronnie,. M, 2005, Seni Mengajar dengan Hati, Don’t Bi A Teacher Unless You 

Have Love To Share, Jakarta: PT. Glex Media Komputindo, hlm. 39. 

21 Uzer Usman, op.cit, hlm. 4. 
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Dalam Syaiful Sagala, guru bekerja melaksanakan tugas 

profesional kependidikan tidak karena takut pada pemimpinnya, tetapi 

karena panggilan tugas profesionalnya dan juga ibadah.22 Paling 

sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam 

mengembangkan profesinya, yakni: 

1) Guru bertugas sebagai pengajar 

2) Guru bertugas sebagai pembimbing 

3) Guru bertugas sebagai administrator kelas 

4) Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum 

5) Guru bertugas untuk mengembangkan profesi 

6) Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.23 

Keenam tugas dan tanggung jawab di atas merupakan tugas 

pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada 

tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Tugas dan 

tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberikan tekanan tugas 

memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai 

administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara 

ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada 

umumnya. Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa 

 

22 H. Syaiful Sagala, 2013, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, 

Cet. IV; Bandung: Alfabeta, hlm. 14. 

23 Udin Syaefudin Saud, 2013, Pengembangan Profesi Guru, Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 

hlm. 32. 



29 

 

 
 
 
 

implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan 

baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik 

pengajaran. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya 

ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, 

menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. 

Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat 

berarti guru harus berperan menempatkan sekolah sebagai bagian 

integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat. 

Dari uraian pengertian guru di atas, penulis berpendapat bahwa 

guru adalah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk  

mencerdaskan peserta didik, baik dalam perkembangan jasmani 

maupun rohaninya agar mencapai kedewasaannya. Karena tidak ada 

seorang gurupun yang mengharapkan peserta didiknya tidak berhasil 

dalam pembelajaran. Untuk itu guru harus penuh dedikasi dan 

membina peserta didik agar dimasa mendatang berguna bagi agama, 

bangsa dan negara. Menjadi guru yang diharapkan seperti itu, 

tentunya setiap guru harus memahami, melaksanakan tugas, peran dan 

tanggung jawabnya dalm pembelajaran. Ini erat pula kaitannya denga 

etos kerja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau etos kerjanya 

tinggi, seorang guru bisa melaksanakan nya akan tugasnya dengan 

penuh rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi pula. Akan 

tetapi jika etos kerjanya lemah ataupun semangat kerjanya kurang, 

dampaknya pasti kembali kepada keberhasilan peserta didiknya. 
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b. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Etos Kerja Guru 

Hal-hal yang mempengaruhi etos kerja guru, jika dikaitkan 

dengan etos kerja guru PAI di sekolah, ada dua aspek esensial, yaitu: 

1) Faktor pertimbangan internal, yang menyangkut: ajaran yang 

diyakini atau sistem budaya dan agama, semangat untuk menggali 

informasi dan menjalin komunikasi. 

2) Faktor pertimbangan eksternal, yang menyangkut: pertimbangan 

histories, termasuk di dalamnya latar belakang pendidikan dan 

lingkungan alam di mana ia hidup, pertimbangan sosiologis atau 

sistem sosial di mana hidup; dan pertimbangan lingkungan 

lainnya, seperti lingkungan kerja seseorang.24 

 Khusus mengenai lingkungan kerja, M. Arifin menyatakan 

bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi etos kerja seseorang 

antara lain:  

1) volume upaya kerja yang dapat memenuhi kebutuhan individual. 

2) suasana yang menggairahkan kerja, misalnya dengan menciptakan 

iklim kerja yang ditunjang dengan komunikasi demokrasi yang 

serasi dan manusiawi antara pemimpin dan bawahan. 

3) penanaman sikap dengan pengertian di kalangan pekerja tentang 

tujuan organisasi produksi atau program-program yang ditetapkan 

 

24 Muhaimin. 2001, Paradigma Pendidikan Islam. Upaya Mengefektikan Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah, Bandung: Rosdakarya, hlm. 119. 
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oleh pimpinan, perlu bener-bener dikembangkan dikalangan 

mereka. 

4) sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pimpinan harus 

benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan. 

5) kebutuhan untuk maju dikalangan pekerja perlu secara priodik dan 

momental diintroduksikan kepada mereka, misalnya pemberian 

hadiah-hadiah bagi yang berprestasi tinggi, memberikan pujian 

dan promosi kepada mereka y ang cukup bekerja baik  dan 

lainlain. 

6) sarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan pisik juga 

perlu diperhatikan dan disediakan oleh pimpinan, misalnya 

tempat olah raga, tempat ibadah, tempat rekreasi, hiburan, dan 

lain-lain.25 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.26 Kompetensi guru 

sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

 

25 M. Arifin, 1991, Kapita Selekta Pendidikan; Islam Dan Umum, Cet. I; Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm. 283-284. 

26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  

hlm. 3. 
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kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Dalam Permenag RI Nomor 16 Tahun 2010 pasal 16 

disebutkan bahwa guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Jadi 

khusus guru agama ada tambahan kompetensi yang wajib dimiliki 

dibandingkan guru yang lain, yaitu kompetensi kepemimpinan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kompetensi 

guru pendidikan agama Islam di sekolah yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, 

dan kompetensi kepemimpinan. kompentensi tersebut adalah faktor 

penting terhadap etos kerja dan kinerja guru dalam menjalankan 

tugasnya sebagai seorang pendidik profesional. 

c. Dasar-dasar Etos Kerja 

Dalam pengertian etos kerja yang ada itu akan lebih lengkap 

bila disertai dengan dasar-dasar etos kerja yang menganjurkan untuk 

bekerja, dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan 

duniawi dengan kebutuhan ukhrowi. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam Surat At-Taubah menyebutkan : 

 

ِلِم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشه  ُ َعَملَُكۡم َوَرُسولُهُۥ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَنَۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى َعٰ دَِة َوقُِل ٱۡعَملُواْ فََسيََرى ٱَّلله َهٰ

   ١٠٥نَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن فَيُ 

Artinya: 
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Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan kembali kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”. (QS. AT-Taubah: 105)27 

 

Menurut Surat At-Taubah diatas bahwa kita diwajibkan untuk 

bekerja dan Allah akan melihat apa-apa yang telah kita kerjakan. Ini 

berarti kita di dunia harus bekerja tetapi tidak asal bekerja melainkan 

bekerja dijalan Allah atau bekerja dengan jujur, karena apa yang telah 

kita lakukan di dunia nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di 

Akhirat nanti. 

Perintah untuk bekerja sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Surat Az- Zumar Ayat 39-40, menyebutkan : 

 

َۖ فََسۡوَف تَۡعلَُموَن  ِمل  قَۡوِم ٱۡعَملُواْ َعلَٰى َمَكانَتُِكۡم إِن ِي َعٰ َمن يَۡأِتيِه َعذَاب  يُۡخِزيِه َويَِحلُّ  ٣٩قُۡل يَٰ

ِقيٌم    ٤٠َعلَۡيِه َعذَاب  مُّ

Artinya: 

“Katakanlah hai kaumKu: bekerjalah sesuai dengan keadanmu, 

sesungguhnya Aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan 

mengetahui siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakan 

dan lagi ditimpa azab yang kekal”. (QS. Az-Zumar: 39-40)28 

 

Ayat diatas tadi menganjurkan dengan tegas kepada manusia 

untuk bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. 

3. Karakter Siswa 

 

27 Al Qur’an Surat At-Taubah Ayat 105, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al 

Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama, Surabaya, 1984, hlm. 298. 

28 Ibid, hlm. 751. 
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a. Pengertian Karakter 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: character) derasal 

dari bahasa Yunani (Greek), yaitu eharassein yang berarti “to 

engrave” yang dapat diterjemahkan menjadi mengukir, memahatkan, 

atau menggoreskan dalam menerapkan pendidikan karakter di 

sekolah.29 

Dalam bahasa inggris, karakter disebut juga dengan istilah 

character yang berarti  mengukir,  melukis,  memahatkan,  atau  

menggoreskan.  Karakter  menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dapat 

membedakan seseorang dengan yang lain. Merujuk pada pengertian 

kebahasaan dalam kamus bahasa Indonesia tersebut, karakter dapat 

di pahami sebagai huruf, angka, ruang, symbol khusus yang dapat 

dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Artinya, orang yang 

berkarakter adalah orang yang berpribadian, berprilaku, bersifat, 

bertabiat, atau berwatak. 

Disamping karakter dapat dimaknai secara etimologis, 

karakter juga dapat dimaknai secara terminologis, Thomas Lickona, 

sebagai di kutip Marzuki mendefinisikan  karakter  sebagai,  “  A  

reliable  inner  disposition  to  respond  to situations in a morally 

good way”. 

 
29 Suyadi. 2012, Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah. Yogyakarta: Mentari 

Pustaka, hlm. 21. 
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Selanjutnya,   Lickona   menyatakan,   Character   so   

conceived   has   three interrelated  parts:  moral  knowing;  moral  

feeling,  and  moral  behavior:.  Karakter mulia (good character) 

mencakup pengetahuan tentang kebaikan (moral knowing) yang 

menimbulkan komitmen pada kebaikan (moral feeling), dan 

akhirnya benar- benar melakukan kebaikan (moral behavior). 

Dengan demikian, karakter mengacu pada serangkaian pengetahuan 

(kognitives), sikap (attitudes) dan motivasi (motivations), serta 

pelaku (behaviors) dan keterampilan. 

Dalam pendidikan karakter, lickona menekankan pentingnya 

tiga komponen karakter yang baik  (components of good  

character),  yaitu:30   
moral  knowing atau pengetahuan tentang 

moral, moral feeling atau perasaan tentang moral, dan moral action 

atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar anak mampu 

memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai 

kebijakan. 

Moral knowing merupakan hal yang penting untuk diajarkan, 

moral knowing ini terdiri dari enam hal, yaitu: 1) moral awareness 

(kesadaran moral), 2) knowing moral values (mengetahui nila-nilai 

moral), 3) perspective taking (mengambil sikap pandangan), 4) 

moral reasoning (memberikan penalaran moral), 5) decision making 

 
30 Mansur Muslich, 2011,  Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 133. 
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(membuat keputusan), dan 6) self knowledge (menjadikan 

pengetahuan sebagai miliknya. 

Moral feeling adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan 

kepada anak yang merupakan sumber energi dari manusia untuk 

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat enam hal 

yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh  

seseorang  untuk  menjadi  manusia  yang  berkarakter,  yakni:  1)  

conscience(nurani/suara hati), 2) self esteem (harga diri), 3) empathy 

(empati), 4) loving the good (mencintai   kebenaran),   5)   self   

control   (pengendalian   diri),   dan   6)   humility (kerendahan hati). 

Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral 

dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Berbuatan tindakan moral 

ini merupakan hasil (outcome) dari komponen karakter lainnya. Ada 

tiga aspek yang menjadi indikator dari moral action, yaitu: 1) 

competence (kompetensi), 2) will (keinginan), dan 3) habit 

(kebiasaan). 

Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan budi 

pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau 

budi pekerti bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang 

berakhlak dan berbudi pekerti, sebaliknya bangsa yang tidak 

berkarakter adalah bangsa yang tidak mempunyai akhlak atau budi 

pekerti atau juga tidak mempunyai standar norma dan prilaku yang 

baik. 
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Implementasi  pendidikan  karakter  dalam  islam,  tersimpul  

dalam  karakter pribadi rasulullah SAW. dalam pribadi rasul, 

tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung. 

Dalam surah al- Qalam ayat 4 dijelaskan: 

  ٤َوإِنهَك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظيٖم  

Artinya: dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung.31 

 

Sesungguhnya rasulullah adalah contoh serta teladan bagi 

umat manusia yang mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai 

karakter yang mulia kepada umatnya. Sebaik-baik manusia adalah 

yang baik karakter dan budi pekertinya dan manusia yang sempurna 

adalah yang memiliki akhlakul karimah, karena ia merupakan 

cerminan iman yang sempurna. 

Dari   pengertian   secara   etimologi   maupun   terminologis   

di   atas   dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan nilai-nilai 

universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas 

kehidupan, baik berhubungan dengan tuhan, diri sendiri, sesama 

manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, 

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

b. Jenis- Jenis Karakter 

 
31 Kementerian  agama RI, 2007, Syaamil Al-Quran  Tajwid. Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, hlm. 564. 



38 

 

 
 
 
 

Menurut rohinah. dalam buku (mengembangkan karakter 

anak secara efektif di sekolah dan rumah) bahwa dalam pendidikan 

karakter, terdapat enam nilai etika utama  (core  ethical  values)  

seperti  yang  tertuang  dalam  deklarasi  aspek  yaitu meliputi), (1) 

dapat dipercaya (trustworthy) seperti sifat jujur (honesty) dan 

integritas (integrity), (2) memperlakukan orang lain dengan hormat 

(treats people with respect), (3) bertanggung jawab (responsible), 

(4) adil (fair), (5) kasih sayang (caring), dan (6) warga Negara yang 

baik (good citizen).32 

Sementara dalam persepsi kemendiknas terdapat 18 nilai 

karakter yang tertuang dalam buku pengembangan pendidikan dan 

budaya dan karakter bangsa yang disusun kementerian pendidikan 

nasional melalui badan penelitian dan pengembangan pusat 

kurikulum.33 

1) Religious, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami 

dan melasanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang 

dianut, termasuk dalam hal ini adalah sikap  toleran  terhadap  

pelaksanaan  ibadah  agama  (aliran  kepercayaan)  lain, serta 

hidup rukun dan berdampingan. 

2)  Jujur, yakni sikap dan prilaku yang mencerminkan kesatuan 

antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan (mengetahui yang 

 
32 Rohinah.  M.  Noor, 2012, Mengembangkan  Karakter  Anak  Secara  Efektif  di 

Sekolah dan Rumah. Jakarta: Pedagogia, hlm. 35. 
33 Suyadi. 2012. Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah. Yogyakarta: Mentari 

Pustaka, hlm. 24-26. 
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benar, mengatakan yang benar dan melakukan yang benar) 

sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi 

yang dapat dipercaya. 

3) Toleransi, yakni sikap dan prilaku yang mencerminkan 

penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, 

suku, adat, bahasa, ras, etis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat 

hidup tenang ditengah perbedaan tersebut. 

4) Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten 

terhadap segala bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku. 

5) Kerja keras, yakni prilaku yang menunjukkan upaya secara 

sungguh-sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) 

dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, 

dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif, yakni sikap dan prilaku yang mencerminkan inovasi 

dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga 

selalu menemukan cara-cara baru bahkan hasil-hasil baru yang 

lebih baik dari sebelumnya. 

7) Mandiri, yakni sikap dan prilaku yang tidak tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun 

persoalan. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tidak boleh kerja 

sama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan 

tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 
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8) Demokrasi, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan 

persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara 

dirinya dan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap dan prilaku yang 

mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal 

yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara mendalam. 

10) Semangat  kebangsaan  atau  nasionalisme,  yakni  sikap  dan  

tindakan  yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara 

diatas kepentingan pribadi atau idividu dan golongan. 

11) Cinta tanah air, yakni sikap dan prilaku yang mencerminkan 

rasa bangsa, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bangsa, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya sehingga 

tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat 

merugikan bangsa sendiri. 

12) Menghargai  prestasi,  yakni  sikap  terbuka  terhadap  prestasi  

orang  lain  serta mengakui kekurangan diri sendiri tanpa 

mengurangi semangat prestasi lebih tinggi. 

13) Komunikasi, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan 

tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi 

yang santun sehingga tercipta kerja sama sesara kolaboratif 

dengan baik. 
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14) Cinta damai, yakni sikap dan prilaku yang mencerminkan 

suasana damai, aman, tenang dan nyaman atas kehadiran dirinya 

dalam komunitas atau masyarakat tertentu. 

15) Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk 

menyelesaikan waktu secara khusus guna membaca berbagai 

informasi, baik buku, jurnal, majalah,  Koran,  dan  lain 

sebagainya  sehingga  menimbulkan  kebijakan  bagi dirinya. 

16) Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. 

17) Peduli  sosial,  yakni  sikap  dan  perbuatan  yang  

mencerminkan  kepedulian terhadap orang lain maupun 

masyarakat yang membutuhkannya. 

18) Tanggung jawab, yakni sikap dan prilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan 

dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun 

agama. 

Keseluruhan nilai karakter di atas oleh kemendiknas akan 

diimplementasikan di sekolah/madrasah (SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA/SMK) melalui proses pembelajaran di  dalam  kelas.  

Bahkan,  kemendiknas  telah  merumuskan  indikator  setiap  nilai 

karakter, baik di tingkat madrasah maupun di kelas. 
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Karena tujuan pemerintah adalah:34 

1) untuk membentuk manusia indonesia yang bermoral, 

2) membentuk manusia indonesia yang cerdas, 

3) membentuk manusia indonesia yang inovatif dan suka bekerja 

keras, 

4) membentuk manusia indonesia yang optimis dan percaya diri, 

dan 

5) membentuk manusia indonesia yang berjiwa patriot. 

Maka dengan demikian, pendidikan adalah suatu wadah bagi 

anak bangsa untuk  membentuk  kemanusiaan,  kepribadiaan  dan  

juga  untuk  mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

Pendidikan berkarakter merupakan upaya yang terencana 

untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan 

menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berprilaku 

sebagai insan kamil. 

Kementerian pendidikan nasional mensinyalir bahwa, sumber 

dari segala luluh lantaknya   karakter   bangsa   di   semua   bidang   

kehidupan   adalah   terabaikannya pendidikan karakter. Pendidikan 

berkarakter menurut suyadi diartikan sebagai upaya sadar dan 

terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mancintainya 

dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.35 

 
34Syafaruddin,  Asrul,  dan  Mesiono, 2012, inovasi  pendidikan.  Medan:  Perdana 

Publishing, hlm. 182. 
35 Ibid: h. 23. 
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c. Peran Guru Dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah 

Kata peran diartikan sebagai perangkat tingkah atau sikap 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.36  Kemudian, dalam UU Guru dan  Dosen  Nomor  14  

Tahun  2005,  disebutkan  bahwa  guru  adalah  pendidik profesional  

dengan  tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.37  Jadi, yang dimaksud peran guru 

dalam hal ini adalah seperangkat sikap yang dimiliki oleh guru yang 

meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik di sekolah dalam rangka 

membentuk karakter siswa. 

Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama 

dalam pembentukan karakter serta mengembangkan potensi siswa. 

Keberadaan guru di tengah masyarakat bisa di jadikan teladan dan 

rujukan masyarakat sekitar. Bisa dikiaskan, guru adalah penebar 

cahaya kebenaran dan keagungan nilai. Hal inilah yang 

menjadikan guru untuk  selalu  on  the  right  track,  pada  jalan  

yang  benar,  tidak  menyimpang  dan berbelok, sesuai dengan ajaran 

agama yang suci, adat istiadat yang baik dan aturan pemerintah. 

 
36 Hasan alwi, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 854. 
37 Novan  Ardy  Wiyani. 2012. Manajemen Pendidikan  Karakter. Yogyakarta:  PT 

Pustaka Insan Madani, h. 80. 
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Posisi strategi seorang guru tidak hanya bermakna pasif, justru harus 

bermakna   aktif   progresif.   Dalam   arti,   guru   harus   bergerak   

memberdayakan masyarakat menuju kualitas hidup yang baik dan 

perfect di segala aspek kehidupan, khususnya pengetahuan, 

moralitas, sosial, budaya, dan ekonomi kerakyatan.38 

Kehadiran guru juga tidak tergantikan oleh unsur lain, lebih-

lebih dalam masyarakat kita yang multikultular dan 

multidimensional, di mana peranan teknologi untuk menggantikan 

tugas-tugas guru sangat minim. Guru memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru 

yang profesional diharapkan  menghasilkan  lulusan  yang  

berkualitas.  Profesionalisme  guru  sebagai ujung tombak di dalam 

implementasi kurikulum di kelas sangat perlu mendapat perhatian. 

Dalam proses belajar mengajar, guru menpunyai tugas untuk 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi serta memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan karakter. Guru mempunyai tanggung 

jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk 

membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi 

pelajaran merupakan  salah  satu  kegiatan  belajar  sebagai  suatu  

proses  yang  dinamis  dalam segala fase dan proses perkembangan 

 
38 Jamal Ma‟mur Asmani, 2011, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif. 

Yogyakarta: Diva Press, h. 203. 
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siswa. Tentunya masih banyak peran lain guru seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.39 

Dengan demikian, peran guru dalam pelaksanaan pendidikan 

di sekolah antara lain: 

1) Keteladanan 

Berkaitan dengan tugas guru sebagai teladan Al 

Ghazali memberikan tamsilan: “hendaklah  guru  

mengamalkan  ilmunya,  jangan  perkataannya  membohongi 

perbuatannya, perumpamaan guru  yang membimbing siswa 

adalah  bagaikan ukiran dengan tanah liat, atau bayangan 

dengan tongkat. Bagaimana tanah liat itu dapat terukir sendiri 

tanpa ada alat untuk mengukirnya, bagaimana bayangan akan 

lurus kalau tongkatnya bengkok”. 

Dari tamsilan tersebut, yang paling menonjol berkaitan 

dengan tugas guru sebagai teladan adalah memberikan teladan 

yang baik, baik itu masalah moral, etika atau akhlak, di 

manapun ia berada. 

 

 

2) Inspirator 

Seorang guru akan menjadi sosok inspirator jika ia 

mampu membangkitkan semangat untuk maju dengan 

 
39 Kunandar. (2007). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Sukses dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 37 
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menggerakkan segala potensi yang dimiliki guna meraih 

prestasi spektakuler bagi dirinya dan masyarakat. Ia mampu 

membangkitkan semangat karena sudah pernah jatuh bangun 

dalam meraih prestasi dan kesuksesan yang luar biasa. 

Secara otomatis, kesuksesan guru akan menginspirasi 

siswa. Di sinilah dibutuhkan   sosok-sosok   guru   inspirator   

untuk   mengobarkan   semangat berprestasi di sekolah. Jika 

semua guru mampu menjadi sosok inspirator, maka kader-

kader bangsa akan muncul sebagai sosok inspirator. 

3) Motivator 

Setelah menjadi inspirator, peran guru selanjutnya 

adalah motivator. Salah satu usaha yang harus dilakukan 

seorang guru agar apa yang dalam tugasnya benar- benar 

dapat mencapai motivator bagi siswa ialah: 

(a) Dengan sengaja 

(1) Guru memberikan hadiah atau hukuman 

(2) Melibatkan  harga  diri  dan  memberitahu  hasil  

prestasi  atau  karya siswanya 

(3) Memberikan tugas-tugas kepada siswanya 

(4) Mengadakan kompetensi belajar yang sehat di antara 

mereka 

(5) Sering mengadakan ulangan 

(b) Dengan spontan 
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(1) Mengajar dengan cara yang dapat menyenangkan 

sesuai dengan individualisasi, karena siswa 

mempunyai perbedaan dalam hal seperti 

kemampuan, bakat, lingkungan, kebutuhan, 

kesenangan, dan lain-lain. 

(2) Menimbulkan  suasana  yang  menyenangkan,  

misalnya  dengan menyesuaikan materi pelajaran, 

dengan metode, atau dengan menggunakan berbagai 

metode dalam setiap kali tatap muka dengan siswa. 

(3) Guru sebagai seorang yang memahami tingkat 

perkembangan intelektual siswa. 

(c) Dinamisator 

Peran guru selanjutnya adalah dinamisator. Artinya 

seorang guru tidak hanya membangkitkan semangat  tetapi  

juga  menjadi “lokomotif”  yang benar-benar mendorong 

gerbong ke arah tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, dan 

kearifan yang tinggi. Berikut adalah kriteria guru yang 

dinamisator: 

(1) Kaya gagasan, pemikiran dan visi jauh ke depan 

(2) Mempunyai  kemampuan  manajemen  tersturuktur,  

sistematis,  fungsional, dan profesional. 

(3) Mempunyai jaringan yang luas sehingga bisa 

melangkah secara ekspansif dan eksploratif. 
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(4) Mempunyai   kemampuan   sosial   dan   humaniora   

yang   bangus,   sebab pendekatan persuasif, humanis, 

dan emosional lebih efektif dalam memecahkan 

kebuntuan dari sekedar formalitas, organisatoris, dan 

legalis. 

(5) Mempunyai kreativitas yang tinggi, khususnya dalam 

menciptakan dan mencari solusi dari problem yang 

ada. 

(6) Mempunyai kematangan dalam berpolitik, antara 

fungsi stabilitator dan dinamisator, di satu sisi 

stabilitas (keseimbangan) namun di sisi lain harus 

menggerakkan prograsi (kemajuan). 

(d) Evaluator 

Sebagai evaluator, guru harus mengevaluasi metode 

pembelajaran yang selama ini dipakai dalam pendidikan 

karakter. Selain itu, ia juga harus mampu mengevaluasi 

sikap perilaku yang ditampilkan dan agenda yang 

direncanakan.40 

Lima peran guru di atas menjadi starting point dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Dengan demikian, 

begitu pentingnya peran guru dalam keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah, maka hendaknya guru mampu 

 
40Jamal ma‟mur Asmani. (2011). Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di 

Sekolah. Yogyakarta: Diva Pres, h. 82. 
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beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan 

meningkatkan kompetensinya. Sebab, guru pada saat ini bukan 

saja sebagai pengajar tetapi juga sebagai pengelola proses belajar-

mangajar (learning manager). 

B. Kerangka Berpikir 

Kompetensi kepribadian dan etos kerja guru merupakan faktor yang 

mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Kompetensi kepribadian 

dan etos kerja guru adalah  dua  hal  yang  sangat berkaitan sebagai faktor 

yang bersumber dari lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter siswa. 

Bebarapa faktor pendukung dalam pembentukan karakter siswa 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan faktor yang 

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dan sangat erat 

hubungannya. Penelitian ini mencoba mencari hubungan diantara kompetensi 

kepribadian dan etos kerja guru dalam pembentukan karakter siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Se-kecamatan Gunungwungkal Pati Kabupaten Pati. 

Berdasarkan uaraian tersebut maka diduga kompetensi kepribadian 

dan etos kerja guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap karakter 

siswa. 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah-

masalah penelitian yang kebenarannya masih diuji secara empiris atau dugaan 
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yang mungkin benar atau mungkin salah. Akan ditolak jika salah atau palsu 

dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya.41 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sampai terbukti 

melalui data-data yang terkumpul.42  Oleh karena itu, rumusan masalah 

penelitian biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevansi, belum 

didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah, belum jawaban empiris. 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan sebagai dugaan awal dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho: Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru 

terhadap karakter siswa MTs di Kecamatan Gunungwungkal Pati.  

Ho: Ada pengaruh yang signifikan antara etos kerja guru terhadap 

karakter siswa MTs di Kecamatan Gunungwungkal Pati Kabupaten 

Pati. 

Ho: Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian dan 

etos kerja guru terhadap karakter siswa MTs di Kecamatan 

Gunungwungkal Kabupaten Pati. 

 

41 Sutrisno Hadi, 2002, Metodologi Research Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 63 

42 Suharsimi Arikunto, 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm. 62. 


