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ABSTRAK 

 

Fitriana, Susi. 2019. Konsep Kepribadian Guru Menurut Zakiah Daradjat. Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. PembimbingDr. Aksin, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Kepribadian Guru, Pemikiran Zakiah Daradjat 

 

Faktor terpenting bagi seorang guru adalah kepribadiannya, kepribadian guru 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kebiasaan-kebiasaan proses belajar anak 

didik. Dewasa ini, banyak sekali guru yang tidak peduli terhadap kepribadian 

yang dibawanya ketika proses belajar. Akibatnya akan berdampak buruk terhadap 

mental maupun fisik anak didik dan menyebabkan menurunnya citra baik seorang 

guru di depan siswanya. Untuk menciptakan kepribadian guru agar lebih baik 

dalam proses belajar, maka penting sekali seorang guru mengetahui enam unsure 

pokok dalam proses belajar.  

Untuk mengetahui konsep kepribadian guru tentulah terdapat banyak pemikir 

tokoh yang menguraikannya, akan tetapi penulis memilih pemikiran dari Zakiah 

Daradjat, karena beliau menampilkan konsep kepribadaian guru dalam proses 

belajar dengan memandang anak didik dari segi mental, fisik, kejiwaan, dan 

motivasi yang dimilikinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan fungsi kepribadian guru 

menurut Zakiah Daradjat, (2)mendeskripsikan konsep kepribadian guru dalam 

proses belajar menurut Zakiah Daradjat, (3) mendeskripsikan pengembangan 

terhadap konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiah Daradjat. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis 

penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (library research). Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik 

analisis data menggunakan analisis isi (content analisys). 

Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data hasil penelitian ini di 

antaranya: Pertama, fungsi kepribadian guru menurut Zakiah Daradjatya itu untuk 

mengetahui keseimbangan dan keserasian mengenai kepribadian guru termasuk 

dalam proses belajar, dengan demikian pikirannya mampu bekerja dengan tenang 

dan setiap masalah dapat difahaminya secara objektif, terutama dalam proses 

belajaranak didik. Kedua, konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut 

Zakiah Daradjat mencakup enam unsur di antaranya: kegairahan dan kesediaan 

untuk belajar, membangkitkan minat peserta didik, menumbuhkan bakat, sikap 

dan nilai, mengatur proses belajar mengajar, situasi belajar mengajar secara 

manusiawi, dan mentransfer pengaruh belajar di dalam sekolah kepada 

penerapannya di dalam kehidupan di luar sekolah. Ketiga, pengembangan 

terhadap konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiah Daradjat, 

dalam hal ini menggunakan teori Abraham Maslow. Kemudian untuk fungsi 

pengembangan kepribadian guru dengan menggunakan teori dari Veithzal Rivai 

manajemen sumber daya manusia yaitu dikembangkan dengan enam macam 

MSDM di antaranya perencanaan SDM, analisis dan rancang pekerjaan, 

rekrutmen dan seleksi, pengenalan, penempatan dan pemberhentian. 
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ABSTRACT 

 

Fitriana, Susi. 2019. Concept of Teacher Personality According to Zakiah 

Daradjat. Thesis, Islamic Education Management Program, Postgraduate, 

State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor Dr. Aksin, M.Ag. 

 

Keywords: Teacher's Personality, Thought of Zakiah Daradjat 

 

The most important factor for a teacher is his personality, the personality of 

the teacher has a direct influence on the habits of students' learning processes. 

Today, there are many teachers who do not care about the personality they carry 

during the learning process. As a result, it will adversely affect the mental and 

physical condition of the child and cause a teacher's good image to decline in front 

of his students. To create a teacher's personality to be better in the learning 

process, it is very important for a teacher to know the six main elements in the 

learning process. 

To find out the teacher's concept of personality there must be many thinkers 

who describe it, but the author chose the thought of Zakiah Daradjat, because she 

presented the concept the personality of teacher in the learning process by looking 

at students mentally, physically, psychologically and motivated. 

This study aims to (1) describe the teacher's personality function according to 

Zakiah Daradjat, (2) describe the teacher's personality concept in the learning 

process according to Zakiah Daradjat, (3) describe the development of the 

teacher's personality concept in the learning process according to Zakiah Daradjat. 

This research was conducted using a qualitative approach. The type of research is 

library research. Data collection techniques using documentation techniques. 

While the data analysis techniques use content analysis (content analysis). 

Based on the process of data collection and data analysis, the results of this 

study include: First, the teacher's personality function according to Zakiah 

Daradjat is to know the balance and harmony of the teacher's personality, 

including in the learning process, especially in the learning process of students. 

Second, the concept of the teacher's personality in the learning process according 

to Zakiah Daradjat includes six elements including; enthusiasm and willingness to 

learn, arouse the interest of students, foster talent, attitudes and values, regulate 

the teaching and learning process, teaching and learning situations humanely, and 

transfer the influence of learning in school to its application in life outside of 

school. Third, the development of the teacher's personality concept in the learning 

process according to Zakiah Daradjat, in this case uses Abraham Maslow's theory 

with a hierarchy of basic human needs. Then to develop the teacher’s personality 

by using the theory of Veithzal Rivai human resource management is developed 

with six types of HRM including human resource planning, analysis and design of 

work, recruitment and selection, identification, placement and dismissal.  

 

 

 

 



 

iv 

 

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

PASCASARJANA 
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 

Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id  Email: pasca@iainponorogo.ac.id 

 

Kepada Yth. 

Direktur Pascasarjana 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Di 

     Ponorogo 

 

NOTA PERSETUJUAN 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan 

seperlunya, maka tesis saudara: 

 

Nama  : Susi Fitriana 

NIM  : 212217028 

Dengan Judul : Konsep Kepribadian Guru Menurut Zakiah Daradjat 

 

 Telah kami setujui dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam 

menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

IAIN Ponorogo. 

 Demikian ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang 

diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

  

http://www.pasca.iainponorogo.ac.id/
mailto:pasca@iainponorogo.ac.id


 

v 

 

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

PASCASARJANA 
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 

Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id  Email: pasca@iainponorogo.ac.id 

 

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS 

 Tesis yang berjudul “Konsep Kepribadian Guru Menurut Zakiah Daradjat” 

yang ditulis oleh Susi Fitriana, NIM: 212217028, telah dipertahankan di depan 

dewan penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji 

pada ujian Tesis. 

TIM PENGUJI: 

1. Ketua Sidang:  

Nur Kolis, Ph.D.    

NIP.197106231998031002  

 

 

2. Penguji Utama: 

Dr. Mukhibat, M.Ag.   

NIP.197311062006041017  

 

 

3. Penguji : 

Dr. Aksin, M.Ag.    

NIP.197407012005011004  

 

 

 

 

  

http://www.pasca.iainponorogo.ac.id/
mailto:pasca@iainponorogo.ac.id


 

vi 

 

 

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

PASCASARJANA 
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 

Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id  Email: pasca@iainponorogo.ac.id 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama    :   Susi Fitriana 

 NIM   :   212217028 

 Program Studi  :   Magister Manajemen Pendidikan Islam 

 Perguruan Tinggi :   Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo  

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Konsep 

Kepribadian Guru Menurut Zakiah Daradjat”, adalah benar-benar hasil karya 

sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang 

lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang 

tidak sesuai denagn etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari 

ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, 

saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya. 

 

 

 

 

 

http://www.pasca.iainponorogo.ac.id/
mailto:pasca@iainponorogo.ac.id


 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menjadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang kuat dan terpuji. 

Kepribadian yang harus ada pada diri guru adalah kepribadian yang mantap dan 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kepribadian guru akan berpengaruh besar 

terhadap proses belajar anak didik. Sejumlah percobaan dari beberapa hasil 

observasi menguatkan pernyataan bahwa banyak sekali yang dipelajarai anak 

didik dari gurunya. Ia akan menyerap sikap-sikap, merefleksikan perasaan-

perasaan, menyerap keyakinan-keyakinan, meniru tingkah laku, dan mengutip 

pernyataan-pernyataan dari gurunya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-

masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi, dan hasrat 

belajar yang terus menerus pada diri anak didik yang bersumber dari kepribadian 

guru.1  

Guru masuk kedalam kelas akan membawa seluruh unsur kepribadiannya, 

agamanya, akhlaknya, pemikirannya, sikapnya, dan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. Penampilan guru, pakaiannya, caranya berbicara, bergaul dan 

memperlakukan anak didik, bahkan emosi dan keadaan kejiwaan yang sedang 

dialaminya, ideologi dan paham yang dianutnya pun terbawa tanpa sengaja 

ketika ia berhadapan dengan anak didik. Tanpa disadari oleh guru dan orang tua 

                                                 
1 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional; Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan 

Kualitas Guru Di Era Global (Jakarta: Erlangga, 2013), 16. 
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semua kepribadian tersebut akan terserap oleh anak didik, bahkan ia tidak tahu 

jika telah terseret menjadi kagum dan sayang kepada gurunya.2  

Menurut Zakiah Daradjat, kepribadian guru akan menentukan masa depan 

anak didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat Sekolah Dasar) 

dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan (tingkat Sekolah Menengah). 

Dalam hal ini Zakiah memandang kepribadian guru dari segi terpadu 

(integrated). Kepribadian terpadu seperti guru dapat menghadapi segala 

persoalan dengan wajar dan sehat, artinya segala unsur dalam pribadinya bekerja 

secara seimbang dan serasi, pikirannya mampu bekerja dengan tenang, setiap 

masalah mampu ditanganinya secara objektif. Dengan demikian sebagai guru, ia 

dapat memahami kelakuan anak didik sesuai dengan perkembangan jiwa yang 

sedang dilaluinya serta pertanyaan peserta didik dapat dipahami secara objektif.3 

Bahkan terdapat faktor lain yang menyebabkan kepribadian guru menjadi  

sumber keberhasilan dalam proses belajar, salah satunya yaitu guru harus stabil 

dalam mengontrol emosinya, karena jika seorang guru tidak stabil dalam 

mengontrol emosinya akan menyebabkan anak didik terombang-ambing dibawa 

oleh arus emosi guru yang goncang, sedangkan anak didik masih dalam masa 

pertumbuhan dan perubahan jiwa. Sama halnya dengan guru yang 

pemarah/keras, akan menyebabkan anak didik takut, ketakutan itu dapat 

bertumbuh dan berkembang menjadi benci dan akhirnya akan menimbulkan 

derita dalam hati anak didik. 4 

                                                 
2 Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhana, 1995), 77 
3 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 10. 
4 Ibid., 14. 
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Implikasi dari beberapa faktor di atas yaitu guru akan dijauhi oleh anak 

didik, bahkan lambat laun guru akan berhubungan secara negatif. Apabila hal 

tersebut terjadi maka anak didik tidak akan berhasil mendapatkan bimbingan dan 

pendidikan dari guru tersebut, selanjutnya ia akan bermasalah dengan proses 

belajar. 

Perbedaan yang dapat ditampilkan antara konsep yang dimiliki Zakiah 

Daradjat dengan pendapat ahli yang lain mengenai konsep kepribadian guru 

yaitu menurut beberapa ahli seperti Suyanto dan Asep jihad memandang bahwa 

kepribadian guru khususnya dalam proses belajar yaitu guru mampu 

mengendalikan anak didik dalam memecahan berbagai permasalahan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.5 Hal tersebut berbeda dengan konsep yang 

ditawarkan oleh Zakiah Daradjat, menurut beliau kepribadian guru dalam proses 

belajar, guru tidak terbatas hanya memecahkan berbagai permasalahan dan 

tujuan belajar tetapi guru mampu melakukan perubahan dalam diri siswa dengan 

melihat dari segi bakat, minat, mental, fisik, kejiwaan, dan motivasi dalam 

proses belajar anak didik. 

Dari konsep kepribadian guru yang dikemukakan oleh Zakiah, maka 

secara langsung anak didik akan merasa bahwa dirinya sangat diperhatikan dari 

seluruh aspek. Sehingga konsep yang ditawarkan Zakiah Daradjat mengenai 

konsep kepribadian guru dalam proses belajar akan berhubungan dengan teori 

motivasi dalam psikologi pendidikan. 

                                                 
5 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional…,18. 
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Dalam memilih teori motivasi penulis mengambil teori dari Abraham 

Maslow, dikarenakan Ia memandang teori motivasi dari hierarki kebutuhan 

dasar di antaranya: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 

akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan kognitif, 

kebutuhan akan estetika, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Dengan demikian 

konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiah dapat 

dikembangkan menggunakan teori motivasi dari Abraham Maslow.  

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pentingnya kepribadian seorang 

guru dalam proses belajar akan berpengaruh kepada anak didiknya, baik dilihat 

dari segi mental maupun fisik, kejiwaan serta motivasi anak, juga membuat 

baiknya citra seorang guru, yang salah satunya akan dipandang baik oleh peserta 

didik itu sendiri, karena interaksi antara guru dan peserta didik akan berpengaruh 

pada kualitas belajar siswa. 

Selain pernyataan di atas pentingnya kepribadian guru menurut Zakiah 

Daradjat dapat dilihat dan dikembangkan dengan teori manajemen sumber daya 

manusia (MSDM), karena dengan adanya MSDM akan membantu guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan. Sehingga dapat 

dijadikan prioritas utama dalam pembangunan pendidikan. Penulis mengambil 

teori dari Veithzal Rivai mengenai manajemen sumber daya manusia, teori 

dalam MSDM dibagi menjadi enam di antaranya: perencanaan SDM, analisis 

dan rancang pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, pengenalan, penempatan dan 

pemberhentian.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fungsi kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat? 

2. Bagaimana konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiah 

Daradjat? 

3. Bagaimana pengembangan terhadap konsep kepribadian guru dalam 

proses belajar menurut Zakiah Daradjat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan fungsi kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat. 

2. Untuk mendeskripsikan konsep kepribadian guru dalam proses belajar 

menurut Zakiah Daradjat. 

3. Untuk menganalisis pengembangan terhadap konsep kepribadian guru 

dalam proses belajar menurut Zakiah Daradjat. 

 

D. Kontribusi Keilmuan 

1. Penelitian ini akan menawarkan terobosan baru praktek pendidikan, 

terutama dalam proses belajar anak didik di Sekolah Dasar (SD) dan 

Sekolah Menengah (SMP dan SMA).  

2. Sebelumnya guru tidak peduli dengan kepribadian yang dibawa guru 

sebelum masuk kelas, dengan adanya penelitian ini guru diharapkan peduli 

dengan gagasan-gagasan yang mencakup kepribadian seorang guru. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi kontribusi pemikiran baik dalam 

bentuk informasi maupun sederetan kepustakaan tentang konsep 
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kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat serta bisa memberikan 

gambaran bagi pendidik di suatu lembaga pendidikan.  

4. Kepribadian yang dimiliki guru akan menjadi kontribusi pada manajemen 

sumber daya manusia karena kepribadian yang kuat dan baik akan 

berpengaruh dengan kegigihan kerja guru terhadap lembaga pendidikan. 

 

E. Penelitian Terdahulu  

Dalam penyusunan tesis ini, maka harus diketahui apakah ada penelitian 

terdahulu yang telah membahas hal yang serupa dengan penelitian yang 

sekarang. Maka dari itu, diperlukan adanya pengkajian penelitian terdahulu, 

penelitian yang terkait dengan dengan judul yaitu: 

Penelitian pertama, dilatarbelakangi oleh konsep pendidikan Islam dan 

kesehatan mental menurut Zakiah Daradjat, kiranya cukup menjadi sasaran 

untuk menggambarkan masalah peran pendidikan Islam dalam kesehatan mental, 

karena pembahasan tersebut dalam pandangan Zakiah Daradjat bukan saja 

berdasarkan kepada al-Qur’an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan pada pendapat 

pakar dan pemikiran modern tentang kesehatan mental.  

Penelitian ini bertujuan untuk membina manusia agar menjadi hamba Allah 

yang saleh dengan seluruh aspek kehidupannya yang mencakup perbuatan, 

pikiran, dan perasaan. Ungkapan tersebut bila ditelusuri lebih jauh akan 

memiliki implikasi dan cakupan yang cukup luas. Jurnal ini menyimpulkan 

bahwa pemikiran Zakiah tentang peranan pendidikan Islam dalam kesehatan, 

yakni: dapat memberikan bimbingan dalam kehidupan, sebagai penolong dalam 
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kesukaran, menentramkan batin, dapat mengendalikan moral maupun sebagai 

terapi terhadap gangguan mental.6 

Selanjutnya untuk penelitian kedua masalah yang muncul dalam penelitian 

ini dilatar belakangi oleh institusi pendidikan yang pertama dan utama bagi 

seorang anak, sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, ia akan 

berkenalan terlebih dahulu dengan situasi dan kondisi dalam keluarga. 

Pengalaman dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi 

perkembangan dan pertumbuhan anak untuk masa yang akan datang. Pendidikan 

agama yang diberikan pada anak menuntut peran serta keluarga, sekolah dan 

masyarakat karena dari ketiga institusi dapat memberikan pengaruh kepada 

anak. Pelaksanaan pendidikan agama pada anak dalam keluarga bertujuan untuk 

membimbing anak agar bertaqwa, berakhlak mulia, menjalani ibadah dengan 

baik serta mencerminkan dari sikap dan tingkah laku anak dalam hubungannya 

dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan sesama makhluk serta 

lingkungannya.  

Maksud dari penelitian ini penulis mampu menggali informasi yang 

sebanyak-banyaknya dari pemikiran Zakiah Daradjat sebagai tokoh 

pembaharuan pendidikan di Indonesia tentang fungsi keluarga, sekolah dan 

masyarakat dalam pendidikan agama pada anak. Hasil penelitian yang penulis 

temukan yaitu lingkungan keluarga merupakan awal pendidikan dalam 

menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Yaitu menanamkan nilai akidah pada 

anak, pembinaan ibadah pada anak, menanamkan nilai-nilai akhlak pada anak. 

                                                 
6 Muh. Nawangir, “Zakiah Daradjat dan Pemikirannya tentang Peran Pendidikan Islam dalam 

Kesehatan Mental”, Intizar, Vol. 21, No. 1, (2015), 83-94. 
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Begitu juga dengan fungsi sekolah dan masyarakat dalam pendidikan yang 

dilakukan untuk anak. Dengan demikian anak akan mampu tumbuh berkembang 

dan mampu menghadapi tantangan zaman modern sekarang ini, serta mampu 

menjalani kehidupan sebagai hamba Allah.7 

Penelitian yang ketiga, penelitian ini berupaya menggali informasi bahwa 

pendidikan anak berdampak pada masa depan anak. Anak yang rusak moralnya 

bahkan memiliki banyak permasalahan dalam dunia pendidikan anak. Akibatnya 

anak-anak berperilaku menyimpang bahkan terjerumus pada tindakan kriminal. 

Untuk menumbuhkan pendidikan anak dalam aspek keluarga, sekolah, dan 

masyarakat penting bagi pendidik mengenalkan ketiga aspek tersebut, dalam 

mengenalkan ketiga aspek tersebut salah satu tokoh yang berperan yaitu Zakiah 

Daradjat.  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pendidikan anak dalam 

aspek keluarga perspektif Zakiah Daradjat, menjelaskan konsep pendidikan anak 

dalam aspek sekolah perspektif Zakiah Daradjat, menjelaskan konsep 

pendidikan anak dalam aspek masyarakat perspektif Zakiah Daradjat, dan 

menjelaskan relevansi konsep pendidikan anak dalam aspek keluarga, aspek 

sekolah dan aspek masyarakat perspektif Zakiah Daradjat dengan tujuan 

pendidikan Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan; (1) konsep pendidikan 

anak dalam aspek keluarga perspektif Zakiah Daradjat meliputi orang tua 

menjadi tauladan bagi anak, penanaman jiwa dan taqwa yang diberikan pada 

anak, (2) konsep pendidikan anak dalam aspek sekolah perspektif Zakiah 

                                                 
7 Welly Catur Satioso, “Fungsi Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof. Dr. Zakiah 

Daradjat”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), 1. 
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Daradjat meliputi pembinaan mental, moral, pendidikan agama yang dilakukan 

secara intensif dan bakat lalu memupuk kecerdasan anak, (3) konsep pendidikan 

anak dalam aspek masyarakat perspektif Zakiah Daradjat meliputi 

mempropagandakan hal-hal yang membuat kemerosotan moral anak dan 

memperhatikan pergaulan anak serta membuat tempat-tempat bimbingan dan 

penyuluhan pada anak, dan  (4) relevansi konsep pendidikan anak dalam aspek 

keluarga, aspek sekolah, dan aspek masyarakat perspektif Zakiah Daradjat 

dengan tujuan pendidikan Islam yaitu dalam aspek keluarga adalah pengalaman 

yang diterima anak, dalam aspek sekolah yaitu kecerdasan, sedangkan dalam 

aspek masyarakat yaitu pencapaian pendidikan secara nyata dalam lingkungan 

masyarakat.8 

Tabel 1.1 

No. 

Nama 

Penelitian dan 

Tahun 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 
Orisionalitas 

Penelitian 

1.  Muh. 

Nawangir, 

Jurnal. UIN 

Raden Fatah 

Palembang, 

Jurnal Intizar, 

Vol. 21, No. 1, 

2015. “Zakiah 

Daradjat dan 

Persamaan 

pada tokoh 

Zakiah 

Daradjat dan 

menggunaka

n pendekatan 

psikologi. 

Penelitian 

terdahulu 

fokus 

teorinya pada 

psikologi 

keagamaan  

1)  Penelitian ini  

menggunakan teori 

psikologi 

pendidikan 

2) Penelitan terdahulu 

fokus pada 

pemikiran Zakiah 

Daradjat tentang 

peran pendidikan 

                                                 
8 Susi Fitriana, “Konsep Pendidikan Anak Perspektif Zakiah Daradjat dan Relevansinya dengan 

Tujuan Pendidikan Islam”, (IAIN Ponorogo, 2017), vii. 
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Pemikirannya 

tentang Peran 

Pendidikan 

Islam dalam 

Kesehatan 

Mental” 

Islam dalam 

kesehatan mental 

sedangkan 

penelitian yang 

sekarang fokus pada 

pengembangan 

pemikiran Zakiah 

Daradjat tentang 

kepribadian guru, 

yang di dalamnya 

mencakup 

kepribadian guru 

dalam proses 

belajar anak didik di 

Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah. 

2. Welly Catur 

Satioso. UIN 

Sunan 

Kalijaga, 2011. 

“Fungsi 

Pendidikan 

Agama Islam 

pada Anak 

Menurut Prof. 

Dr. Zakiah 

Daradjat” 

Persamaan 

pada tokoh 

yaitu Zakiah 

Daradjat dan 

jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu 

kepustakaan 

(Librarry 

Research). 

Pada 

penelitian 

terdahulu 

metode yang 

diambil 

Deskriptif  

Analisis dan 

terfokus pada 

fungsi 

pendidikan 

agama Islam 

pada anak. 

1) Terletak pada fokus 

penelitian yang 

berbeda, penelitian 

yang sekarang 

dengan judul 

konsep kepribadian 

guru menurut 

Zakiah Daradjat 

2) Penulis 

menggunakan 

metode Analisis Isi 

3. Susi Fitriana. 

IAIN 

Persamaan 

pada tokoh 

Perbedaanny

a pada teknik 

1) Penelitian terdahulu 

lebih menekankan 
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Ponorogo, 

2017. “Konsep 

Pendidikan 

Anak 

Perspektif 

Zakiah 

Daradjat dan 

Relevansinya 

dengan Tujuan 

Pendidikan 

Islam” 

dan teknik 

analisis yang 

sama yaitu 

analisis isi. 

pengumpulan 

data dan 

fokus 

penelitian 

yang 

berbeda.  

pada pendidikan 

anak sedangkan 

penelitian yang 

sekarang 

menggunakan 

kepribadian guru. 

2) Penelitian terdahulu 

hanya menjelaskan 

tentang pendidikan 

anak menurut 

Zakiah Daradjat 

yang kemudian 

dihubungkan 

dengan tujuan 

pendidikan Islam 

sedangkan 

penelitian yang 

sekarang penulis 

lebih 

mengembangkan 

konsep kepribadian 

guru menurut 

Zakiah Daradjat 

dengan 

menggunakan teori 

Maslow 

 

F. Kerangka Teori 

Rancangan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

hermeneutika. Hermeneutika merupakan teori pengoperasian pemahaman yang 
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hubungannya dengan interpretasi terhadap sebuah teks. Karena obyek kajian 

utamanya adalah pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks dengan 

variabelnya.9 Sedangkan menurut Jazim Hamidi bahwa hermeneutik merupakan 

penafsiran yang secara khusus menunjuk atas teks dan juga untuk mengetahui 

maksud yang terkandung dalam kata-kata atau ungkapan penulis.10 Sehingga 

dengan adanya hermeneutika penulis dapat membaca dan menilai buku tentang 

kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat. 

Terdapat tiga unsur dalam hermeneutika yaitu penggagas 

(komunikator/subyek yang mengujarkan apa yang ada di dalam benaknya dan 

hendak disampaikan kepada audien melalui bahasa), teks (bahasa yang menjadi 

alat pengujaran yang menjadi tanda bagi maksud ujaran tersebut), dan pembaca 

(komunikan atau audiens baik yang menjadi sasaran pengujaran komunikator).11 

Untuk mengetahui perbedaan penekanan dari masing-masing unsur, maka 

titik beda itu dikelompokkan menjadi tiga kategori hermeneutika yaitu 

hermeneutik teoritis, hermeneutik filosofis dan hermeneutik kritis.12 

Pertama, hermeneutika teoritis merupakan bentuk hermeneutika yang 

menitikberatkan kajiannya pada problem “pemahaman” yakni bagaimana 

memahami yang benar. Sedang makna yang menjadi tujuan pencarian dalam 

hermeneutika ini adalah makna yang dikehendaki penggagas teks. Oleh karena 

                                                 
9 Aksin Wijaya, Menalar Islam; Menyingkap Argumen Epistimologis Abdul Karim Soroush dalam 

Memahami Islam (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2016), 162. 
10 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum;  Sejarah , Filsafat dan Metode Tafsir (Malang: 

Universitas Brawijaya Press, 2011), 71. 
11 Aksin Wijaya, Menalar Islam; Menyingkap…, 162. 
12 Ibid., 163. 
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tujuannya memahami secara obyektif maksud penggagas.13 Kedua yaitu 

hermeneutika filosofis, yang menjadi problem utama hermeneutika ini bukanlah 

bagaimana memahami teks dengan benar dan obyektif sebagaimana 

hermeneutika teoritis, tetapi problem utamanya adalah bagaimana “tindakan 

memahami” itu sendiri.14 Ketiga, hermeneutika kritis yang bertujuan untuk 

mengungkapkan kepentingan dibalik teks, dengan tokohnya Habermas. 

Habermas sebagai pengggas hermeneutika kritis menempatkan sesuatu yang ada 

di luar teks dan teks harus ditempatkan dalam ranah yang harus dicurigai.15  

Josef Bleicher juga berpendapat bahwa hermeneutika kritis merupakan 

aliran yang menolak asumsi-asumsi kaum idealis, baik dalam hermeneutik teori 

maupun hermeneutik filsafat yang mengabaikan faktor ekstra-linguistik dalam 

konteks pemikiran maupun tindakannya.16 

Dari beberapa penjelasan ketiga kategori hermeneutika di atas maka 

penulis akan menggunakan hermeneutika teoritis untuk “membaca” konsep 

penelitian ini. Yakni bagaimana cara memahami penafsiran konsep kepribadian 

Guru menurut Zakiah Daradjat dengan menampilkan ketetapan (makna) dalam 

suatu teks yang merujuk pada subyektif, karya dan biografi tokoh Zakiah 

Daradjat serta pemahaman teks yang dilakukan dengan memahami bagian dari 

sejarah kehidupan pengarangnya. Selanjutnya, untuk “menilai” konsep 

kepribadian Guru menurut Zakiah Daradjat dapat menggunakan Teori Maslow 

                                                 
13 Ibid.,163. 
14 Ibid.,164. 
15 Ibid., 165. 
16 Ibid., 4. 



14 

 

 

 

dengan hierarki kebutuhan dasar dan menggunakan teori manajemen sumber 

daya manusia dari Veithzal Rivai. 

Zakiah Daradjat menekankan pentingnya seorang guru yang memiliki 

kompetensi psikologi. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa 

keberhasilan proses belajar mengajar antara lain ditentukan dengan sejauh mana 

seorang guru memahami pertumbuhan dan perkembangan anak didik baik yang 

menyangkut perkembangan fisik, intelektual, agama, jiwa, estetika dan 

sosialnya.17 Hal ini sejalan dengan teori Kepribadian Humanistik Maslow, 

Maslow beranggapan bahwa pendiriannya tergolong dalam bidang psikologi 

humanistik yang luas. Ia menyebutkan sebagai “Madzab ketiga” dalam psikologi 

di Amerika, di samping dua Madzab lainnya ialah behaviorisme dan 

psikoanalisis.18 

Psikologi humanistik memasukkan aspek positif dari manusia yang 

sangat penting, yaitu cinta, kreativitas, nilai makna, dan pertumbuhan pribadi.19 

Maslow berpendapat bahwa motivasi manusia diorganisasikan ke dalam sebuah 

hierarki kebutuhan yaitu suatu susunan kebutuhan yang sistematis, suatu 

kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. 

Kebutuhan ini bersifat instinktif yang mengaktifkan atau mengarahkan perilaku 

manusia. Meskipun kebutuhan itu bersifat instinktif, namun perilaku yang 

                                                 
17 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam D Indonesia, 254. 
18 KI Fudyartanta, Psikologi Kepribadian; Paradigma Filosofis, Tipologis, Psikodinamik dan 

Organismik-Holistik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 385. 
19 Dede Rahmat, Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian dalam Konseling (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), 173. 
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digunakan untuk memuaskan kebutuhan tersebut sifatnya dipelajari, sehingga 

terjadi variasi perilaku dari setiap orang dalam cara memuaskannya.20 

Hierarki kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow dalam bukunya 

Motivation and Personality dibagi menjadi tujuh di antaranya: kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, 

kebutuhan akan harga diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan akan estetika, dan 

kebutuhan akan aktualisasi diri, 21 

Pertama, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang biasanya 

dianggap sebagai titik awal teori motivasi.22 Karena semua kebutuhan fisiologis 

ini merupakan kebutuhan yang paling kuat. Makna khususnya adalah bahwa 

pada diri manusia yang sangat ingin segala hal dalam hidup, besar kemungkinan 

motivasi utamanya adalah kebutuhan fisiologis daripada kebutuhan lainnya.23 

Kedua, kebutuhan akan rasa aman, dapat dikategorikan sebagai beriku: 

keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan (kebebasan dari rasa takut, 

cemas dan kekacauan), kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum dan batasan 

(kekuatan pelindung dan lain sebagainya).24 Kebutuhan akan rasa aman sangat 

dibutuhkan pada lingkungan sosial, ketika seseorang menemui suatu ancaman 

tertentu.25 

                                                 
20 Syamsu Yusuf LN dan A. Justika Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 156. 
21 Abraham Maslow, Motivation and Personality, ter. Achmad Fawaid dan Maufur (Yogyakarta: 

Cantrik Pustaka, 2018), 69-79. 
22 Ibid., 69. 
23 Ibid., 71. 
24 Ibid., 73.  
25 Ibid., 75. 
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Ketiga, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Jika kebutuhan fisik dan 

rasa aman sudah terpenuhi dengan baik, selanjutnya muncul kebutuhan akan 

cinta, kasih sayang dan rasa memiliki. Kebutuhan akan cinta melibatkan 

pemberian dan penerimaan kasih sayang, ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi 

seseorang akan merasa sangat kehilangan teman, pasangan atau anak-anak. 

Bahkan apabila seseorang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan rasa 

memiliki, maka ia akan merasakan rasa pedih akibat kesepian, pengasingan, 

penolakan, permusuhan dan ketidakpastian menguasai orang itu.26 

Keempat, kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan ini digolongkan ke 

dalam dua kelompok: (a) keinginan akan kekuatan, prestasi, kecukupan, 

penguasaan, dan kecakapan, kompetensi, kepercayaan diri dalam menghadapi 

dunia, kemandirian dan kebebasan; (b) keinginan akan reputasi, dalam 

pengertiannya sebagai penghormatan atau penghargaan dari orang lain, status, 

ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian, kepentingan, 

martabat atau penghargaan.27 

Kelima, kebutuhan kognitif. Secara alamiah manusia memiliki hasrat 

ingin tahu (memperoleh pengetahuan, atau pemahaman tentang sesuatu), hasrat 

ini mulai berkembang sejak akhir usia bayi dan awal masa anak, yang 

diekspresikan sebagai rasa ingin tahunya dalam bentuk pengajuan pertanyaan 

tentang berbagai hal, baik diri maupun lingkungannya. Rasa ingin tahu ini 

biasanya terhambat perkembangannya oleh lingkungan, baik keluarga maupun 

sekolah. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini akan menghambat 

                                                 
26 Ibid., 76. 
27 Ibid., 78. 
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pencapaian perkembangan kepribadian secara penuh. Menurut Maslow, rasa 

ingin tahu ini merupakan ciri mental yang sehat. Pemenuhan kebutuhan kognitif 

melahirkan kepuasan subjektif dan pengalaman akhir. Kebutuhan kognitif ini 

diekspresikan sebagai kebutuhan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, 

menjelaskan, mencari sesuatu atau suasana baru dan meneliti serta mencari 

relasi/makna untuk membangun sebuah sistem nilai.28 

Keenam, kebutuhan estetik (order and beauty) merupakan ciri orang 

yang sehat mentalnya. Melalui kebutuhan inilah manusia dapat mengembangkan 

kreativitasnya dalam bidang seni (lukis, rupa, patung, dan grafis), arsitektur, tata 

busana dan tata rias. Di samping itu orang yang sehat mentalnya ditandai dengan 

kebutuhan keteraturan, keserasian atau keharmonisan dalam setiap aspek 

kehidupannya, seperti dalam cara berpakaian (rapi dengan keterpaduan warna 

yang serasi), dan pemeliharaan ketertiban lalu lintas. Orang yang kurang sehat 

mentalnya, atau sedang mengalami gangguan emosional, dan kurang apresiatif 

terhadap keteraturan dan keindahan. Sehingga salah satu upaya untuk 

mempelajari fenomena ini dari sisi pengobatan dan kepribadian dengan orang-

orang terpilih setidaknya telah menunjukkan bahwa pada beberapa individu ada 

kebutuhan estetika yang benar-benar mendasar.29 

Ketujuh, kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam arti manusia harus 

menjadi apa yang mereka bisa. Sifat umum kebutuhan aktualisasi diri adalah 

kemunculannya yang biasanya bertumpu pada pemenuhan terlebih dahulu 

terhadap kebutuhan fisik, rasa aman, cinta dan penghargaan diri. Misalnya; 

                                                 
28 Ibid., 83. 
29 Ibid., 83. 
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seorang musisi harus bermusik, seorang seniman harus melukis, dan seorang 

penyair harus menulis.30  

Ada kondisi tertentu yang menjadi prasyarat mutlak bagi terpenuhinya 

kebutuhan dasar. Kondisi-kondisi seperti kebebasan untuk berbicara, kebebasan 

untuk berbuat sekehendak hati selama tidak membahayakan orang lain, 

kebebasan untuk mengekspresikan diri, kebebasan untuk menyelidiki dan 

mencari informasi, kebebasan untuk membela diri, keadilan, kejujuran, dan 

ketertiban kelompok semuanya adalah contoh prakondisi bagi terpenuhinya 

kebutuhan dasar. Jika kita ingat kemampuan kognitif (indrawi, intelektual, 

belajar) adalah perangkat mengatur, yang salah satu fungsinya adalah 

pemenuhan kebutuhan dasar kita.31 

Selain itu fungsi kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat dapat 

dilihat/dikembangkan degan teori manajemen sumber daya manusia (Human 

Resource Management) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu 

organisasi atau lembaga pendidikan, dapat maju dan berkembang dengan 

dukungan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan 

ingin, berkembang maka harus memperhatikan sumber daya manusia dan 

mengelolanya dengan baik, agar tercipta pendidikan yang berkualitas. 

                                                 
30 Ibid., 79. Sejalan dengan hierarki kebutuhan yang diungkapakan Abraham Maslow. Zakiah 

Daradjat dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Agama dalam Pembinaan Mental”. Ia juga 

mengungkapkan megenai kebutuhan-kebutuhan yang mendorong seseorang dalam mengendalikan 

perbuatan dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari yang membaginya menjadi enam di 

antaranya; kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa 

harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan mengenal dan kebutuhan akan rasa sukses. 
31 Ibid., 80. 
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Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) meliputi perencanaan 

SDM, analisis dan rancang pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, pengenalan, 

penempatan, dan pemberhentian. 

Pertama, perencanaan SDM merujuk pada suatu upaya mengantisipasi 

pemenuhan tenaga kerja guna mengisi lowongan jabatan yang sudah atau 

diperkirakan akan terjadi atau kemungkinan akan terjadinya kelebihan tenaga 

kerja dalam kurun waktu tertentu. Pada beberapa organisasi, perencanaan SDM 

biasanya dilakukan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Perencanaan tidak 

hanya mencakup jumlah orang dan jenis kompetensi yang diperlukan saja, tetapi 

mencakup sumber pasokan, pemilihan strategi yang tepat baik ketika terjadi 

kelebihan maupun kekurangan tenaga kerja, serta perkiraan kompensasi yang 

diperlukan. Proses perencanaan SDM dimulai dengan tahap membuat perkiraan 

kebutuhan dan pemasok SDM, menentukan sasaran pencapaian hasil perkiraan 

dan penentuan strategi pencapaiannya, menyusun dan melaksanakan program 

hasil perencanaan, dan tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi program 

pelaksanaan.32 

Dalam proses manajemen SDM juga membutuhkan proses mengenai 

pembuatan kebijakan baru, sistem dan program yang menjamin pengolahan 

SDM di bawah kondisi yang tidak pasti (cepat berubah). Perencanaan SDM 

tidak dapat dilihat sebagai suatu pekerjaan yang tiada arti. Sasaran, strategi, dan 

lingkungan lembaga sangat ditentukan oleh prioritas manajemen dan keperluan 

SDM. Bagaimanapun juga ini sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, 

                                                 
32 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia; Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis 

Kompetensi SDM (Yogyakarta: Andi, 2015), 118. 
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ekonomi dan teknologi. Untuk memahami kekuatan penekanan terhadap 

perencanaan SDM perlu dilihat kondisi lembaga secara lebih luas. 33 Betapa 

pentingnya perencanaan SDM bagi suatu lembaga, sehingga pada dasarnya 

perencanaan merupakan kegiatan berpikir karena merencanakan berarti 

melibatkan diri pada kegiatan konseptual sebelum tindakan dilakukan, 

pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan.34 

Selai itu perencanaan juga berkaitan dengan meletakkan dasar-dasar yang 

rasional untuk berbagai usaha/kegiatan masa depan dengan tujuan memengaruhi, 

mengendalikan perubahan yang diduga akan terjadi, proses seleksi dan usaha 

mengaitkan antar fakta dengan asumsi dalam penyusunan program kerja yang 

dirasakan perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 

diusahakan persiapan terarah dan sistematis tentang berbagai kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Langkah-langkah perencanaan SDM di antaranya (1) perencanaan untuk 

kebutuhan masa depan, dengan melihat kemampuan yang dibutuhkan dalam 

suatu lembaga agar dipertahankan selama suatu jangka waktu yag dapat 

diperkirakan di masa depan, (2) perencanaan untuk keseimbangan masa depan, 

banyaknya SDM yang ada sekarang dan dapat diharapkan tetap tinggal dalam 

lembaga, (3) perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian 

sementara, lembaga melihat pencapaian jumlah SDM yang akan diperlukan, (4) 

perencanaan untuk pengembangan, pelatihan dan penyesuaian SDM dalam 

                                                 
33 Veithzhal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan (Jakarta: Rajawali Press, 

2011), 36. 
34 Ibid., 40. 
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perusahaan akan terjamin dalam hal pengisian yang kontinu tenaga-tenaga yang 

berpengalaman dan berkualitas.35 

Kedua, analisis dan rancang pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan 

ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan 

persyaratan yang harus dipersiapkannya, termasuk di dalamnya sistematika 

rekruitmen, evaluasi atau pengenalan, dan lembaganya. Dengan kata lain analisis 

pekerjaan adalah mempelajari mencari, dan menentukan gambaran atau desain 

dari aktivitas-aktivitas yang menentukan tugas-tugas, kewajiban dan wujud 

tanggung jawab dari setiap pekerjaan. 

Tujuan analisis pekerjaan yaitu menciptakan SDM yang handal dalam 

menghadapi tantangan teknologi modern, merasakan kenyamanan dalam 

pekerjaan, bermartabat dan berkeadilan di dalam suatu lembaga. Tindakan-

tindakan yang perlu diperlukan oleh manajemen SDM untuk mencapai tujuan 

yang didasarkan pada informasi analisis pekerjaan adalah sebagai berikut: 

evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu, ciptakan peraturan yang 

dapat menguntungkan semua pihak, rancang kebutuhan SDM masa depan, 

sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia, rancang 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk pendidik baru maupun pendidikn 

yang sudah berpengalaman, rancang rencana pengembangan potensi pendidik, 

tentukan standar kerja/prestasi yang realistis, menempatkan pendidik sesuai 

dengan jurusannya, dan berikan kompensasi secara wajar. 
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Hubungan analisis pekerjaan dengan SDM yaitu pada analisis pekerjaan 

dari suatu lembaga dalam mewujudkan eksistensinya untuk mencapai tujuan 

memerlukan sejumlah pendidik yang mampu secara efektif dan efisien 

melaksanakan volume pekerjaan sehingga diperlukan perencanaan SDM yang 

berorientasi pada hasil analisis pekerjaan, dengan cara dapat melaksanakan 

fungsi tugasnya baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan 

deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, selanjutnya syarat individu berupa 

penyusunan syarat-syarat atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan, seperti 

pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, kemudian memilih tugas dan struktur 

pekerjaan meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan 

pekerjaan ke berbagai kelompok, taksiran potensi meliputi kegiatan 

memperkirakan kemampuan dan potensi yang dimiliki pendidik terhadap 

prestasi yang dimiliki.36 

Rancang pekerjaan berkaitan dengan pengembangan dari analisis 

pekerjaan, terkait dengan upaya untuk memperbaiki efisien, efektivitas dan 

produktifitas lembaga dan kinerja pendidik. Dalam merancang suatu pekerjaan 

hendaknya memperhatikan hubungan antara tugas-tugas yang akan dilaksanakan 

dengan metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan pengajaran.  

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam ranacng pekerjaan di antaranya 

rancangan harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan, mencapai hasil 

dan kepuasan pekerjaan yang maksimal, dan para pelaksana harus mampu 

berperan sebagai umpa balik. Secara umum rancang pekerjaan yang baik dan 
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tepat akan menghasilkan pada tingkat efisien, efektivitas, produktivitas, dan 

kepuasan yang tinggi. Sebaliknya, jika rancang pekerjaan kurang baik akan 

berakibat fatal, seperti berhenti kerja dan pemogokan kerja.  

Peranan SDM dalam merancang pekerjaannya adalah hubungan yang 

sangat dinamis. Jadi masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas, tidak 

hanya bersumber dari atasan tetapi juga ada hak-hak mereka untuk berperan 

aktif dalam merancang pekerjaanya. Tentu sebagai manusia selalu bekerja dan 

berusaha untuk ke arah yang lebih baik, lebih modern dan lebih bermartabat 

sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Bagaimana seseorang memperlakukan 

pendidik tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai aset kekayaan yang 

berorganisasi dan berusaha.37 

Ketiga, rekrutmen dan seleksi. Setelah suatu lembaga mempunyai 

analisis pekerjaan dan rancang pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan lembaga. Pengisian jabatan dengan SDM yang mempunyai pengetahuan 

dan keahlian serta sikap, mental yang sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan. Salah satu fungsi MSDM yang khusus mendapatkan untuk 

mendapatkan calon pendidik untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik 

dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan salah satunya melalui 

rekutmen. Kualitas pendidik dalam suatu lembaga tergantung pada kualitas suatu 

proses rekrutmennya. 

Rekrutmen pada hakikatya proses menentukan dan menarik pelamar 

yang mampu untuk bekerja dalam suatu lembaga. Proses ini dimulai ketika para 

                                                 
37 Ibid., 144. 
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pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka 

diserahkan/dikumpulkan. Maka hasilnya sekumpulan pelamar calon pendidik 

baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu rekrutmen juga dapat dikatakan 

sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM (pendidik) yang berkualitas 

untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu lembaga.38 

Setelah perencanaan SDM ditetapkan, kemudian dipiirkan beberapa cara 

alternatif rekrutmen. Perlunya dipikirkan tentang alternatif terhadap rekrutmen 

didasarkan pada pertimbangan bahwa rekrutmen memerlukan biaya yang tinggi, 

antara lain untuk preproses riset interview dan pemrosesan pendidik baru. Di 

samping itu, para pendidik yang diproses dalam rekrutmen serta dinyatakan lulus 

seleksi. 

Tujuan rekrutmen yaitu menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai 

dengan kualifikasi kebutuhan lembaga, sehingga memungkinkan akan terjaring 

calon pendidik dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Selain itu prinsip-

prinsip rekrutmen dapat diperhatikan dengan mengetahui mutu karyawan yang 

direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan 

mutu yag sesuai, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job 

yang tersedia, biaya yang diperlukan diminimalkan, perencanaan dan keputusan-

keputusan strategi tentang rekrutmen, fleksibel dan sesuai pertimbangan-

pertimbangan hukum. 

Seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan 

setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul 
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sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang 

dapat ditetapkan sebagai pendidik dalam suatu lembaga. Proses seleksi sebagai 

sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima. 

Prosesnya dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan 

penerimaan. Apabila proses seleksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

manajemen SDM secara wajar, maka proses seleksi akan dapat menghasilkan 

pilihan pendidik yang dapat diharapkan kelak memberikan kontribusi yang 

positif dan baik. Oleh karena itu, perusahaan dapat memberikan pelayanan 

terbaik bagi pelamar sehingga masing-masing akan mendapatkan kepuasan. 

Sedangkan bila seleksi dilaksanakan secara tidak baik, maka lembaga akan 

memperoleh dampak negatif.39 

Proses seleksi dalam praktiknya tergantung pada tiga masukan yang 

bermanfaat yaitu analisis pekerjaan, perencanaan SDM, dan rekrutmen. Dalam 

hal ini informasi analisis pekerjaan memberikan deskripsi pekerjaan, spesialisasi 

pekerjaan dan standar kinerja yang dituntut oleh pekerjaan. Perencanaan SDM 

mengidentifikasi pekerjaan dengan cara yang logis dan efektif. Selanjutnya 

terbentuk terbentuk suatu kumpulan pelamar yang kemudian akan diseleksi. 

Ketiga masukan itu akan membimbing proses seleksi dapat berlangsung dengan 

cara yang lebih efektif dan efisien dengan arahan yang jelas. 

Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru saja, 

akan tetapi seleksi ini dapat pula dilakukan karena untuk pengembangan atau 

penerimaan karena adanya peluang jabatan. Untuk memperoleh atau 
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mendapatkan peluang jabatan tersebut perlu dilakukan seleksi. Sehingga dapat 

diperoleh SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.40 

 Proses seleksi merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh para 

pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai 

pendidik baru. Proses tersebut pada umumnya meliputi evauasi persyaratan, 

testing wawancara dan ujian fisik. Dalam proses seleksi itu dipakai berbagai 

macam jenis dalam mengevaluasi persyaratan dan terutama untuk testing. Ada 

dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini yaitu 

reliabilitas dan validitas. Realibilitas (dapat dipercaya) berhubungan dengan 

konsisten pengukuran yang digunakan sepanjangan waktu dan juga pertibangan 

ukuran berapa banyak sumber kesalahan dalam pengukuran pada waktu 

wawancara. Sedangkan validitas adalah skor yang diberikan pada waktu tes atau 

wawancara sesuai dengan kinerja pekerjaan yang nyata. Hasil tes seseorang 

dikatakan valid, bila skornya tinggi dan kenyataan dilapangan memang sesuai.  

Dalam proses seleksi tes kepribadian (personality test) juga dibutuhkan 

karena dapat menaksir sifat-sifat (traits), karakteristik pendidik yang cenderung 

konsisten dan bertahan lama. Tes ini paling banyak digunakan untuk membuat 

keputusan seleksi karena ukuran kepribadian telah menunjukkan bahwa 

kepribadian sesungguhnya cukup pantas untuk diukur dan direkapitulasi terdiri 

dari lima dimensi. Kelima faktor tersebut sekarang ini secara uas diterima dalam 

bidang psikologi kepribadian yaitu (1) extrovertion, tingkat seseorang dapat 

bicara, bersosialisasi, aktif dan bergairah, (2) agreableness, tingkatan seseorang 
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dapat dipercaya, rama, hangat, murah hati, toleransi, jujur, dapat bekerja sama 

dan fleksibel, (3) conscentiousness, tingkatan seseorang dapat diandalkan, 

diorganisasikan, mudah menyesuaikan diri dan tekun pada tugas, (4) emotional 

stability, tingkatan seseorang kokoh, tenang, mandiri dan otonomi, (5) openess 

to experience, tingkatan seseorang itu dapat menjadi intelektual filosofis, penuh 

pengertian, kreatif, artistik dan ingin tahu.41 

Selain itu tes psikologi menjadi bagian tes dari seleksi, karena tes 

psikologi banyak dirancang untuk menganalisis apakah para pekerja mempunyai 

etika kerja yang baik, dapat dimotivasi atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh 

tantangan-tantangan pekerja. Oleh karena itu tes psikologi merupakan alat untuk 

mengukur kepribadian atau temperamen, kemampuan logika dan pertimbangan, 

pendapat, kreativitas serta komponen-komponen kepribadian lainnya. di 

samping tes psikologi, ada beberapa peralatan seleksi yang juga dapat digunakan 

dalam tes di antaranya knowladge test untuk mengukur pengetahuan praktik 

kepemimpinan, verbal, spatial, angka-angka serta ketangkatasan dan bakat 

lainnya. Performance test untuk mengukur kemampuan koordinasi fisik, 

visualisasi spatial, mengukur kemampuan bekerja dengan angka-angka dan 

nama-nama serta mengukur kemampuan bentuk tes simulasi. Graphic test 

biasanya mengukur tanggapan psikologis atas pertanyaan-pertanyaan, untuk 

mengukur sikap berkaitan dengan nilai-nilai. Medical test pada umumnya 
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mengukur kehadiran obat-obat terlarang dalam tubuh serta memonitor ketahanan 

tubuh terhadap bahan-bahan kimia yang berbahaya.42 

Jenis-jenis seleksi untuk mencocokkan kualifikasi yang mereka miliki di 

antaranya (1) seleksi administrasi yaitu seleksi berupa surat-surat yang dimiliki 

pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang 

diminta lembaga, seperti ijazah, riwayat hidup, domisili/keberadaan status yang 

bersangkutan, surat lamaran, sertifikasi keahlian, pas foto, copy identitas, 

pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, surat keterangan 

kesehatan dari dokter dan akte kelahiran, (2) seleksi secara tertulis, terdiri dari 

tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi, (3) seleksi 

tidak tertulis terdiri dari wawancara, praktik dan kesehatan/medis.43 

Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai 

peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan SDM yang sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan 

khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh 

kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan SDM. Hal ini berarti bahwa 

kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang 

dibutuhkan lembaga, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan 

keterampilan.44 

Keempat, pengenalan. Tujuan diadakannya pengenalan yaitu 

memberikan rasa bangga menjadi sebagian anggota dari suatu lembaga, 

mengurangi kekhawatiran berkaitan dengan pekerjaan baru, membantu 
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menjelaskan pengembangan kontribusi dari anggota tim, menjelaskan standar 

mutu yang menjadi ukuran kinerja, membangun tanggung jawab bagi 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Program pengenalan mempunyai 

dampak lain yang menarik yaitu para penerima program baru tersebut telah 

mempelajari pekerjaannya dengan lebih cepat, sehingga lebih banyak pekerjaan 

yang mahir menguasai pekerjaannya pada tingkat produktifitas yang ditetapkan.  

 Program pengenalan ini dilaksanakan pada pegawai baru karena 

permasalahan dalam orientasi dapat digolongkan dalam dua kategori besar yaitu 

topik yang menarik perhatian para pegawai baru dan permasalahan yang 

berkaitan dengan pekerjaan khusus. Manfaat program pengenalan ini yaitu 

berkurangnya kecemasan pegawai baru, dengan kecemasa berkurang para 

pegawai dapat bekerja dengan baik. Pegawai yang mengikuti masa pengenalan 

dengan baik membutuhkan perhatian, kinerjanya lebih baik dan lebih kecil 

kemungkinan untuk berhenti.45  

Kelima, penempatan. Para pegawai baru yang telah selesai menjalankan 

program orientasi harus segera mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai 

dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya. Salah satu fungsi MSDM untuk 

mengurus hal ini adalah placement atau penempatan pegawai. Penempatan 

pegawai berarti mengalokasikan para pegawai pada posisi kerja tertentu, hal ini 

khusus terjadi pada pegawai baru. Kepada para pegawai lama yang telah 

menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi penempatan pegawai 
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dalam arti mempertahankan dalam posisinya atau memindahkan pada posisi 

yang lain.46 

Keenam, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah 

keputusan dari individu atau lembaga. Pemberhentian kerja dapat didorong oleh 

alasan disiplin, disiplin, ekonomi, dan alasan pribadi. Bentuk-bentuk pemutusan 

hubungan kerja di antaranya:  

(1) Meninggalkan pekerjaan sementara (cuti), alasannya karena pegawai 

terkadang membutuhkan waktu sementara untuk tidak bekerja, seperti 

karena kesehatan, masalah keluarga, pendidikan, rekreasi dan lain-lain. 

Maka pegawai mendapatkan hak untuk tidak bekerja sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Di sampng ketentuan hukum, departemen SDM 

umumnya punya kebijakan yang membolehkan pegawai tidak masuk. 

Kebijakan ini menghindari pegawai untuk berhenti, sehingga menghemat 

biaya rekrutmen dan lainnya.  

(2) Pengurangan atau attrisi adalah pengurangan normal karena pengunduran 

diri, pensiun atau kematian. Pengunduran diri ini diakukan dari pihak 

pegawai sendiri, bukan dari lembaga. Alasan utama dari attrisi ini adalah 

pengunduran diri yang bersifat sukarela. Walaupun attrisi merupakan cara 

lambat untuk mengurangi tenaga kerja, cara ini paling sedikit menimbulkan 

masalah. Bentuk attrisi yang dapat dikendalikan departemen SDM adalah 

pensiun dini yang mendorong pegawai untuk pensiun sebelum usia pensiun 

normal yang berlaku di lembaga. Tentu saja, lembaga menghindari 
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penekanan terhadap pegawai yang tetap pensiun pada usia tertentu yang 

berlaku di lembaga tersebut. Jika dalam suatu lembaga menghendaki 

pengurangan jumlah pekerja senior, kelebihan pensiun dini dapat 

ditambahkan untuk mendorong pemisahan sukarela. Keuntungan pensiun 

usia dini adalah adanya promosi berantai pada beberapa lapis pekerja 

yunior. Di samping itu, pekerja senior merupakan pekerja yang dibayar 

tinggi, sehingga ketika mereka pensiun biaya ini dikurangi.47 

(3) Pengunduran diri sementara merupakan permintaan pengunduran diri yang 

ditawarkan lembaga kepada pegawai. Dampak dari perampingan pada SDM 

pada suatu lembaga. Semakin banyak keputusan penempatan, pemutusan 

kerja, orientasi dan perbaikan suksesi dan rencana pengembangan SDM. 

Pemangkasan organisasi berarti semakin berkurangnya kesempatan bekerja. 

Meskipun beberapa orang mendapatkan tanggung jawab dan tantangan baru, 

beberapa departemen SDM menggunakan pendekatan pemindahan, seperti 

transfer, penugasan luar negeri, dan penempatan lainnya untuk memotivasi, 

mendorong dan mempertahankan pegawai yang di masa lalu telah menerima 

promosi. Dampak dari pengunduran diri tetap diperlukan apabila 

pengurangan/attrisi tidak cukup. Walau berat bagi pegawai, ini menghindari 

akibat lebih parah bagi seluruh pegawai karena kemunduran suatu lembaga. 

(4) Pemecatan (penghentian/PHK). Dalam sebuah perusahaan dan institusi, 

sumber daya manusia (karyawan) merupakan salah satu faktor pendukung 

utama dalam upaya mempertahankan produktifitas dan operasional. Namun 
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dalam perkembangannya, sering timbul konflik antara pegawai dan atasan 

yang berujung kepada pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai 

tersebut. Permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja merupakan 

perkara yang lumrah terjadi dalam sebuah Negara berkembang seperti 

Indonesia yang notabene kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya 

didalamnya masih belum stabil. PHK secara umum adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berkhirnya 

hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha.48  

Pemutusan hubungan kerja bisa disebut juga suatu proses pelepasan 

keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas 

permintaan tenaga kerja yang bersangkutan aupun atas kebijakan 

perusahaan yang karenanya tenaga kerja tersebut dipandang sudah tidak 

mampu lagi atau karena perusahaan yang tidak memungkinkan.49 

Pemutusan hubungan kerja dalam pengertian SDM pendidikan meliputi 

pemberhentian seorang pegawai yang berimplikasi kepada yang 

bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai baik pegawai negeri 

sipil maupun swasta.50  

Dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK), ada aturan dan 

undang-undang yang mengatur proses dan tahapan yang harus dilalui, baik 

oleh institusi maupun pihak yang terkena PHK. Hal ini sangat diperlukan 

mengingat bahwa sebagaimana yang sering kita dengar banyak terjadi 

                                                 
48 Manullang, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: BPFE, 2001), 195. 
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305. 
50 Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, Manajemen Pendidikan, Suatu Pengantar Praktik 
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33 

 

 

 

pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh sebuah lembaga 

tanpa memperdulikan dampak yang timbul akibat pemutusan hubungan 

kerja tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam tesis ini terdapat beberapa cara dalam mengkaji metode penelitian, 

di antaranya: pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data (sumber 

primer dan sekunder), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, 

sedangkan jenis penelitiannya menggunakan kajian kepustakaan (library 

research). Dalam arti penulis memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada 

penelitian yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah 

pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui 

sumber pustaka. Sumber pustaka yang digunakan di antaranya dapat berupa 

jurnal penelitian, laporan penelitian, tesis, buku-buku yang relevan telah 

disebutkan dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Selanjutnya kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan menghimpun 

data dari berbagai literatur baik diperpustakaan atau tempat-tempat lain. 

Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat 

juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lain-

lain berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, 
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hukum, dalil, prinsip-prinsip,  pendapat, dan gagasan. Dapat dipergunakan untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki.51  

2. Sumber Data 

Sumber data yang rujuk dalam penelitian tesis yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

a) Sumber data primer, yang menjadi rujukan utama dalam mengadakan suatu 

penelitian di antaranya: Kepribadian Guru,52 Metodik Khusus Pengajaran 

Agama Islam,53 Pendidikan Agama: dalam Pembinaan Mental,54 Ilmu 

Pendidikan Islam,55 Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah56, 

Motivation and Personality,57 dan Manajemen Sumber Daya Manusia.58 

b) Sumber data sekunder, digunakan sebagai referensi pendukung dalam 

penelitian ini, di antaranya: Pengantar Teori Kepribadian,59 Teori dan 

Aplikasi: Psikologi Kepribadian dalam Konseling,60 Psikologi Pendidikan,61 

Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran,62 

                                                 
51 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2007), 33. 
52 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru (Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-4, 2005). 
53 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-4, 

2008). 
54 Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama: dalam Pembinaan Mental (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 

Ke-2, 1972). 
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Manajemen Pembelajaran: Edisi Revisi Kurikulum Nasional 2013,63
 

Perencanaan Pembelajaran64, Evaluasi Pembelajaran,65 Tokoh-Tokoh 

Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia.66 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dalam teknik 

dokumentasi penulis mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, 

jurnal dan lain sebagainya.67 Pengumpulan data sesuai dengan prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.68 Seperti buku-

buku yang berkaitan dengan teori kepribadian dan juga teori kepribadian guru 

sesuai dengan tokoh Zakiah Daradjat. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi (content analysis), 

dalam proses menganalisis penulis memperoleh hasil atau pemahaman 

terhadap berbagai isi buku yang berhubungan secara obyektif, sistematis, dan 

relevan. 69 Isi buku yang digambarkan disesuaikan dengan isi buku induk yang 

terkait.70 

 

 

                                                 
63 Ahmad Fauzi, Manajemen Pembelajaran; Edisi Revisi Kurikulum Nasional 2013 (Yogyakarta: 

Deepublish, 2014). 
64 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). 
65 Elis Ratna Wulan dan A. Rusdiana,  Evaluasi Pembelajaran  (Bandung: Pustaka Setia, 2017). 
66 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005). 
67 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 141.  
68 Moh. Nazir, Metode Penelitan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 22. 
69 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 138.  
70 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, 72.  
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang terdapat di bawah ini merupakan runtutan 

pembahasan yang akan disajikan dalam penulisan tesis, adapun sistematika 

pembahasannya terbagi menjadi enam bab di antaranya: 

Bab pertama, pada bab pendahuluan ini menjadi pokok pengantar 

penelitian, di antaranya poin yang akan dibahas di sini yaitu latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi keilmuan, penelitian 

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.  

Bab dua, membahas tentang biografi Zakiah Daradjat. Di sini penulis akan 

menyingkap kehidupan tokoh di antaranya: riwayat hidup Zakiah Daradjat 

dengan mencakup dua hal yaitu latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja 

Zakiah Daradjat, selanjutnya karya-karya Zakiah Daradjat dengan memunculkan 

karangan-karangan buku Zakiah serta konteks munculnya penerbitkan buku 

kepribadian Guru menurut Zakiah Daradjat dan gagasan pemikirannya tentang 

kepribadian Guru.  

Bab tiga, berisi fungsi kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat. Pada 

bab tiga ini akan dipaparkan pentingnya fungsi kepribadian guru yang menjadi 

dasar keterpaduan antara pengetahuan, sikap, emosi, dan mental yang dimiliki 

oleh seorang guru serta perbedaan kepribadian guru sebagai pemimpin dan 

pembimbing 

Pada bab empat, menjadi landasan penelitian yang menjadi pokok teori 

pada konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiah Daradjat. 

Bab ini akan mendeskripsikan tentang teori-teori yang terkait dengan tema besar 
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yang akan diteliti penulis. Pada bab ini penulis juga akan membahas enam unsur 

pokok kepribadian guru dalam proses belajar. 

Bab lima berisi tentang pengembangan terhadap konsep kepribadian guru 

dalam proses belajar menurut Zakiah Daradjat. Pada bab ini akan  

dikembangkan konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiah 

Daradjat dengan teori Abraham Maslow terkait dengan hierarki kebutuhan dasar 

manusia dan mengguanakan teori dari Veithzal Rivai dengan manajemen sumber 

daya manusia.  

Bab keenam yaitu penutup, merupakan bab terakhir dari tesis, memuat 

ringkasan dari segala hal yang diuraikan dari bab terdahulu, meliputi dua hal 

pokok yaitu kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

BIOGRAFI ZAKIAH DARADJAT 

 

Bahasan pada bab dua akan dimulai dari mengetahui biografi tokoh secara 

mendalam. Karena dengan cara demikian dapat diketahui apasaja faktor-faktor 

yang memengaruhi corak pemikiran tokoh tersebut. Biografi Zakiah Daradjat 

dapat dilihat dari: pertama, riwayat hidup Zakiah Daradjat dan kedua, karya-karya 

Zakiah Daradjat.  

 

A. Riwayat Hidup Zakiah Daradjat 

Melalui riwayat hidup Zakiah Daradjat, penulis akan menjelaskan alur 

kehidupan tokoh agar bisa mengenal lebih dekat, mulai dari tempat beliau 

dilahirkan hingga dimakamkan dan latar belakang pendidikan yang selama ini 

beliau tempuh serta pengalaman kerja yang jalaninya semasa hidup. 

1. Latar Belakang Pendidikan 

Sebelum menjelaskan latar belakang pendidikan, penulis secara sekilas 

akan menjelaskan tempat beliau lahir hingga beliau dimakamkan. Zakiah 

Daradjat dilahirkan di Kampung Kotameparek, Kecamatan Ampek Angkek, 

Kotamadya Bukittinggi pada tanggal 6 November 1929.71 Zakiah Daradjat 

meninggal di Jakarta dalam usia 83 tahun pada 15 Januari 2013 sekitar pukul 

09.00 WIB. Setelah disalatkan, jenazahnya dimakamkan di Kompleks UIN 

Ciputat pada hari yang sama. Menjelang akhir hayatnya, beliau masih aktif 

                                                 
71 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), 233. 
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mengajar, memberikan ceramah, dan membuka konsultasi psikologi. 

Sebelum meninggal, beliau sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit 

Hermina, Jakarta Selatan pada pertengahan Desember 2012.72 

Mengenai latar belakang pendidikannya, Zakiah pertama kali 

memasuki lembaga pendidikan yaitu Sekolah Standar School 

Muhammadiyah di Bukittinggi. Di sini ia mendapatkan pendidikan agama 

serta ilmu pengetahuan dan pengalaman intelektual. Semenjak belajar di 

lembaga pendidikan ini, Zakiah telah memperlihatkan minatnya yang cukup 

besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat pada usianya yang 

baru dua belas tahun, Zakiah telah berhasil menyelesaikan pendidikan 

dasarnya cukup baik, tepatnya pada tahun 1941. 

Kecenderungan, bakat dan minat Zakiah untuk menjadi ahli agama 

Islam terlihat pula dalam mengikuti Kulliyatul Muballighat di Padang 

Panjang selama hampir enam tahun. Di lembaga pendidikan ini, Zakiah 

memperoleh pendidikan agama secara lebih mendalam. Namun demikian, 

perhatiannya terhadap studi umum juga tetap besar. Hal ini terlihat pada 

aktivitas Zakiah dalam memasuki Sekolah Menengah Pertama Negeri 

(SMPN) di kota yang sama. Di dua lembaga pendidikan ini, Zakiah berhasil 

menyelesaikannya dengan tepat waktu. Pendidikan yang ia peroleh dari 

kedua lembaga ini benar-benar menjadi modal utama untuk melanjutkan 

pendidikannya di lembaga yang lebih tinggi. Sementara itu budaya 

Minangkabau yang memberikan tanggug jawab yang lebih besar kepada 

                                                 
72 http://dwcorp.blogspot.co.id/2015/04/prof-dr-zakiah-daradjat.html?m=1, (Januari, 2019). 

http://dwcorp.blogspot.co.id/2015/04/prof-dr-zakiah-daradjat.html?m=1
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perempuan dibandingkan dengan perempuan di daerah lain, juga 

memberikan andil yang cukup besar dalam diri Zakiah.73 

Setelah selesai menamatkan pendidikan dasar dan sekolah menengah 

pertama, Zakiah melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Pemuda Bukit 

Tinggi, Zakiah memilih program B, yaitu program yang mendalami ilmu 

alam dan selesai tepat waktu. Masuknya Zakiah ke Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dengan program B tersebut ternyata bukan merupakan petunjuk 

bahwa ia menjadi ahli ilmu umum, melainkan ilmu umum itu hanya sebagai 

pengetahuan yang suatu saat dapat digunakan sebagai dasar untuk 

memahami agama lebih mendalam lagi. Hal ini terlihat ketika Zakiah 

memasuki Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta.  

Bakat dan minat serta pengetahuan agama dan umum yang cukup 

ternyata menjadi dasar bagi Zakiah untuk menyelesaikan studinya dengan 

baik dan berprestasi diperguruan tinggi tersebut. Prestasi yang demikian itu 

selanjutnya telah membuka peluang bagi Zakiah untuk mendapatkan tawaran 

untuk melanjutkan studi di Kairo. Tawaran tersebut tidak disia-siakan oleh 

Zakiah. Ia berangkat ke Kairo untuk mendalami bidang yang diminati, yaitu 

psikologi. Sesampainya di Kairo, Zakiah mendaftarkan diri di Universitas 

Ain Syam Fakultas Tarbiyah dengan konsentrasi Spesial Diploma for 

Education, dan Zakiah diterima tanpa tes. Dengan bekal pengetahuan dasar 

yang kuat serta didukung oleh ketekunan, semangat, dan bakatnya yang besar, 

                                                 
73 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan…, 234. 
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menyebabkan ia berhasil menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang 

ditentukan.74 

Setelah itu Zakiah mengikuti program Magister pada Jurusan Spesialis 

Kesehatan Mental pada Fakultas Tarbiyah di Universitas yang sama. Program 

ini ia selesaikan dalam waktu yang singkat, yaitu selama dua tahun, dengan 

tesis yang berjudul Problematika Remaja di Indonesia (Musykilat al-

Murahaqah fi Indonesia). 

Untuk menentukan studi tingkat tingginya Zakiah mengikuti program 

doktor (Ph.D.) pada universitas yang sama dengan mendalami lagi bidang 

psikologi, khususnya psikoterapi. Disertasi yang berhasil disusun dan 

dipertahankannya pada program doktornya ini adalah “Perawatan Jiwa Untuk 

Anak-Anak” (Dirasah Tajribiyah li Taghayyur al-Ilaj al-Nafs Ghair al-

Muwajjah an Thariq al-la’b) bimbingan Musthafa Fahmi dan Attia Mahmoud 

Hanna. Dengan demikian Zakiah telah menjadi seorang Doktor Muslimah 

Pertama dalam bidang psikologi dengan spesialisasi psikoterapi.75 

2. Pengalaman Kerja Zakiah Daradjat 

Pada tahun 1984, bersamaan dengan ditetapkannya sebagai Direktur 

Pascasarjana di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Zakiah dikukuhkan sebagai 

Guru Besar (Profesor) dalam bidang Ilmu Jiwa Agama di IAIN. Karena itu 

secara akademis lengkap sudah ia sebagai ilmuwan yang memiliki keahlian 

yang handal dalam bidangnya. Namun demikian, Zakiah tetap seorang yang 

rendah hati, sabar, lemah lembut, dan tidak tinggi hati. 

                                                 
74 Ibid., 235. 
75 Ibid., 235. 
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Melihat kemampuan yang dimiliki Zakiah yang demikian itu, maka 

pada tahun 1967, Zakiah dipercaya oleh Saifuddin Zuhri selaku Menteri 

Agama Republik Indonesia untuk menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas 

Penelitian dan Kurikulum Perguruan Tinggi di Biro Perguruan Tinggi dan 

Pesantren Luhur Departemen Agama. Tugas ini berlangsung hingga jabatan 

Menteri Agama dipegang oleh A. Mukti Ali. Pada masa kepemimpinan Mukti 

Ali inilah Zakiah Daradjat dipromosikan untuk menduduki Jabatan sebagai 

Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam (Dinpertais) Departemen Agama. 

Dengan demikian, ia telah menjadi seorang ilmuan dan sekaligus sebagai 

birokrat pendidikan.76 

Jabatan sebagai Dinpertais ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 

Zakiah Daradjat melalui pengembangan dan pembaruan dalam bidang 

pendidikan. Hal yang demikian sejalan pula dengan kebijakan pemerintah 

Orde Baru yang berusaha melakukan pembaruan dalam bidang kehidupan, 

termasuk dalam bidang pendidikan. 

Salah satu gagasan pembaruan yang monumental dan hingga kini masih 

terasa pengaruhnya adalah keluarnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, 

yaitu Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kehidupan dan 

Kebudayaan (pada waktu itu), serta Menteri Dalam Negeri. Lahirnya  SKB 

Tiga Menteri ini tidak bisa dilepaskan dari peran yang dilakukan oleh Zakiah 

Daradjat. 

                                                 
76 Ibid., 236.  
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Dengan SKB Tiga Menteri ini terjadilah perubahan dalam bidang 

pendidikan madrasah. Di antara perubahan tersebut adalah bahwa dalam 

madrasah diberikan pengetahuan umum sebanyak 70% dan pengetahuan 

agama sebanyak 30%. Dengan demikian kurikulum madrasah mengalami 

perubahan yang amat signifikan dan dengan demikian lulusannya dapat 

diterima di perguruan tinggi umum sebagaimana telah disebutkan di atas, 

Lulusan Madrasah Aliyah produk SKB Tiga Menteri ini terjadi pada tahun 

1978, dan di antaranya ada yang diterima kuliah di Institut Pertanian Bogor 

(IPB).77 Upaya lainnya yang dilakukan oleh Zakiah Daradjat adalah 

peninggalan mutu pengelolaan (administrasi) dan akademik madrasah-

madrasah yang ada di Indonesia.  

Selanjutnya Zakiah Daradjat juga berupaya menyelesaikan kasus Ujian 

Guru Agama (UAG) yang cukup menggegerkan pada saat ini. Pembaruan dan 

penerbitan Perguruan Tinggi Agama Islam seperti halnya Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) juga menjadi perhatian Zakiah Daradjat. Pada zamannya 

berhasil disusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN untuk jangka 

waktu selama 25 tahun yang berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan 

IAIN dalam jangka panjang. 

Perjalanan riwayat hidup dan karier Zakiah Daradjat selanjutnya 

membuka praktik konsultasi kesehatan jiwa yang ditujukan untuk membantu 

masyarakat yang menghadapi masalah-masalah kejiwaan yang berpengaruh 

terhadap menurunnya semangat dan gairah kerja bahkan juga pada putus asa 

                                                 
77 Ibid., 237. 
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dan tindakan-tindakan lainnya yang membahayakan masa depannya. Praktik 

konsultan kesehatan jiwa ini ia laksanakan di rumah kediaman Cipete, Jakarta 

Selatan. Upaya ini dilakukan sejalan dengan usianya yang semakin lanjut 

yang mengharuskan ia banyak istirahat di rumah. 

Bidang konsultasi kesehatan mental ini tampaknya merupakan 

akumulasi dari seluruh pengetahuan dan pengalaman batinnya Zakiah 

Daradjat. Dengan pendekatan agama, telah banyak pasien yang dapat ditolong 

oleh Zakiah Daradjat. Menurut Zakiah gangguan kejiwaan yang ikut 

memengaruhi kondisi fisik seseorang dapat ditelusuri melalui kajian psikologi 

dan penyembuhannya dilakukan dengan ajaran agama. Ilmu jiwa agama atau 

psikologi agama menurut Zakiah sangat berfungsi untuk melakukan 

penelitian terhadap perilaku keagamaan pada seseorang dan selanjutnya dapat 

digunakan untuk mempelajari seberapa besar pengetahuan keyakinan 

keagamaan tersebut terhadap tingkah laku dan keadaan hidupnya. Melalui 

informasi dan data yang dikumpulkan tentang sikap hidup dan tingkah laku 

sehari-hari serta kehidupan beragama, seseorang pada masa lalu, ditambah 

dengan informasi terakhir yang menyebabkan seseorang menderita batin, 

Zakiah mengolahnya untuk kemudian menetapkan metode dan langkah 

penyembuhannya.78 

  

                                                 
78 Ibid., 239. 
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B. Karya-Karya Zakiah Daradjat 

Ditengah-tengah kesibukannya Zakiah juga tercatat sebagai ilmuwan yang 

produktif. Hal ini dapat diperhatikan dengan adanya sejumlah karya ilmiah yang 

disusunnya. Karya ilmiah tersebut antara lain: 

Pertama, karya-karya yang dihasilkan dari penerbit Bulan Bintang di 

antaranya: Ilmu Jiwa Agama (1970), Pendidikan Agama dalam Pembinaan 

Mental (1970), Problema Remaja di Indonesia (1974), Perawatan Jiwa untuk 

Anak-anak (1982), Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia (1971), Perkawinan 

yang Bertanggung Jawab (1975), Islam dan Peranan Wanita (1978), Peranan 

IAIN dalam Pelaksanaan P4 (1979), Pembinaan Remaja (1975), Ketenangan dan 

Kebahagiaan dalam Keluarga (1974), Pendidikan Orang Dewasa (1975), 

Menghadapi Masa Monopoase (1974), Kunci Kebahagiaan (1977), Membangun 

Manusia Indonesia yang Bertaqwa Kepada Tuhan YME (1977), Kepribadian 

Guru (1978) dan Pembinaan Jiwa/Mental (1974).79 

Kedua, penerbit Gunung Agung di antaranya: Kesehatan Mental (1969), 

Peranan Agama dalam Kesehatan Mental (1970), Islam dan Kesehatan Mental 

(1971),  

Ketiga, Penerbit YPI Ruhama di antaranya; Shalat Menjadikan Hidup 

Bermakna (1988), Kebahagiaan (1988), Haji Ibadah yang Unik (1989),  Puasa 

Meningkatkan Kesehatan Mental (1989), Doa Menunjang Semangat Hidup 

(1990), Zakat Pembersih Harta dan Jiwa (1991), Remaja, Harapan dan 

                                                 
79 Welly Catur Satioso, Fungsi Pendidikan Agama Islam pada Anak Menurut Prof. Dr. Zakiah 

Daradjat (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2011), 12. 
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Tantangan (1994), Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (1994), Shalat 

untuk Anak-Anak (1996), dan Puasa untuk Anak-Anak (1996). 

Ketiga, Penerbit Pustaka Antara di antaranya:  Kesehatan Jilid I, II, III 

(1971), Kesehatan (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) Jilid IV (1974) dan 

Kesehatan Mental dalam Keluarga (1991).80 

Selanjutnya pembahasan mengenai konteks munculnya penerbitkan buku 

Kepribadian Guru menurut Zakiah Daradjat serta gagasan pemikirannya tentang 

Kepribadian Guru. Zakiah Daradjat memunculkan karya buku berjudul 

Kepribadian Guru pada cetakan pertama tahun 1978. Buku ini diperuntukkan 

bagi guru Madrasah, yang dimasukkannya dalam buku Pedoman Guru Madrasah 

(Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) oleh Proyek Pengembangan Sistem 

Pendidikan Agama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 

1977/1978. 

Alasan Zakiah menulis buku ini karena mengingat pentingnya syarat 

kepribadian guru dalam rangka pembinaan anak didik dan generasi muda pada 

umumnya, maka ada baiknya pokok-pokok pikiran tentang pembinaan 

kepribadian guru tersebut diketahui dan dimanfaatkan pula oleh semua guru 

yang benar-benar ingin menjadi pendidik yang ikut membina kepribadian 

generasi muda terutama guru-guru madrasah.81 

Pada tahun yang berbeda sebelum diterbitkannya buku ini, setelah Surat 

Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan serta Menteri dalam Negeri) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan 

                                                 
80 Ibid., 13. 
81 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, v. 
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pada Madrasah, ditanda tangani pada tanggal 24 Maret 1975, banyak timbul 

pertanyaan dan kecemasan dikalangan alim ulama dan penyelenggaraan 

pendidikan madrasah (terutama swasta), karena takut akan berkurangnya mutu 

Pendidikan Agama, akibat kurangnya jumlah jam pelajaran agama pada 

Madrasah. Akan tetapi kecemasan ini dapat diatasi dengan mengerti bahwa 

pengertian bahwa mutu pendidikan Agama tidak akan berkurang dan dapat 

dipertahankan apabila semua guru yang mengajar di Madrasah, baik guru umum 

maupun guru agama mampu melaksanakan pembinaan sikap dan kepribadian 

anak didik sesuai dengan yang diharapkan oleh penyelenggara Madrasah.  

Selanjutnya pada cetakan kedua tahun 1980, Zakiah Daradjat menjelaskan 

bahwa buku cetakan pertama telah habis, barangkali karena disebabkan oleh 

adanya kesadaran dari pihak guru-guru, terutama yang masih muda dan baru 

dalam bidang keguruan untuk membekali diri dengan kepribadian yang 

menunjang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, pendidik dan pembina 

generasi yang akan datang.82 

Konsep yang ditawarkan Zakiah Daradjat dalam penulisan buku ini yaitu 

untuk menambah bekal dan memperlengkap informasi tentang guru dan 

pelaksanaan tugasnya maka pada cetakan kedua ini ditambah dengan satu bagian 

khusus “Guru dan Proses Belajar” yang diambilkan dari buku al-Mudarris fil 

Madrasah wal Mujtama’, karangan Prof. Dr. Abu al-Futuh Ridwan, dan kawan-

kawan (telah mendapat izin dari pengarang) dan juga ditambah dengan hasil 

“Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional” yang menyangkut materi “Guru 

                                                 
82 Ibid., vii. 
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dan Sistem Penyampaian (Metode/Teknik Pembelajaran)”. Sehingga Guru dan 

Proses Belajar dimasukkan sesudah bab Kepribadian Guru, setelah itu langsung 

disusul dengan sistem penyampaian.83 

Menurut Zakiah Daradjat kepribadian guru berpengaruh terhadap proses 

belajar. Seorang guru hendaknya mengetahui bagaimana cara murid belajar 

dengan baik dan berhasil. Unsur-unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam 

masalah belajar yaitu:84 kegairahan dan kesediaan untuk belajar, membangkitkan 

minat belajar peserta didik, menumbuhkan bakat dan sikap yang baik, 

mentransfer pengaruh belajar di sekolah kepada penerapannya dalam kehidupan 

di luar sekolah, dan hubungan dengan situasi belajar mengajar yang manusiawi. 

Sedangkan metode mengajar menurut Zakiah Daradjat yaitu sistem 

menggunakan teknik-teknik di dalam interaksi dan komunikasi antara guru dan 

murid dalam pelaksanaan program belajar mengajar sebagai proses pendidikan. 

Proses mengajar mempunyai dua aspek: aspek ideal dan aspek teknis.85 

  

                                                 
83 Ibid., vii. 
84 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, 15. 
85 Ibid., 41. 
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BAB III 

FUNGSI KEPRIBADIAN GURU MENURUT ZAKIAH DARADJAT 

 

Pada bab tiga akan dijelaskan pentingnya fungsi kepribadian guru oleh 

Zakiah Daradjat, fungsi kepribadian guru akan menjadi dasar keterpaduan antara 

pengetahuan, sikap, emosi, dan mental yang dimiliki oleh seorang guru serta 

perbedaan kepribadian guru sebagai pemimpin dan pembimbing.  

 

A. Urgency Kepribadian Guru menurut Zakiah Daradjat 

Alasan yang mendasari Zakiah Daradjat dalam hal ini yaitu ketika seorang 

guru memahami akan pentingnya fungsi kepribadian guru, maka ia secara 

spontan akan membawa pengetahuan, sikap, emosi, dan mental ke dalam 

dirinya.86 

Makna kepribadian menurut Suyanto dan Asep Jihad yaitu kepribadian 

dapat didefinisikan sebagai berikut “the personality not series of biographical 

facts but something more general and enduring that is inferred from the facts”. 

Definisi itu memperjelas konsep kepribadian yang abstrak dengan merumuskan 

konstruksi yang lebih memiliki indikator empirik. Namun ia menekankan bahwa 

teori kerpibadian bukan sesederhana sebuah rangkuman kejadian-kejadian. 

Implikasi dari pengertian tadi adalah kepribadian individu merupakan 

serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan dan 

                                                 
86 Selain hal tersebut dalam bukunya Zakiah yang berjudul Metodologi Pengajaran Agama Islam 

menjelaskan bahwa kompetensi guru yang tidak disertai dengan kepribadian yang baik dan utuh 

(credible) hanya akan menjadikan siswa sebagai manusia yang pecah pribadinya (split 

personality).  
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merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang 

dan unik.87 

Dalam  hal ini Zakiah Daradjat juga memandang bahwa suatu kepribadian 

dapat dipandang sangat penting dari segi terpadu (integrated). Kepribadian 

terpadu, dapat menghadapi segala persoalan dengan wajar dan sehat, karena 

segala unsur dalam pribadinya bekerja seimbang dan serasi. Pikirannya mampu 

bekerja dengan tenang setiap masalah dapat difahaminya dengan objektif, 

sebagaimana adanya.88 Maka sebagai guru ia dapat memahami kelakuan anak 

didik sesuai dengan perkembangan jiwa yang sedang dilaluinya. Pertanyaan 

anak didik dapat difahami secara obyektif artinya tidak ada dikaitkannya dengan 

prasangkaan atau emosi yang tidak menyenangkan. Tidak jarang guru yang 

merasa rendah menanggapi pertanyaan anak didik sebagai kritikan atau ancaman 

terhadap harga dirinya, maka jawabannya bercampur emosi, misalnya dengan 

marah atau ancaman. 

Menurut Zakiah perasaan dan emosi guru yang mempunyai kepribadian 

terpadu tampak stabil, optimis dan menyenangkan, dia dapat memikat hati anak 

didiknya, karena setiap anak merasa diterima dan disayangi oleh guru, 

betapapun sikap dan tingkah lakunya.89 

Berbeda dengan seorang guru yang tidak stabil emosinya, misalkan mudah 

cemas, penakut, pemarah, penyedih, dan pemurung. Anak didik akan terbawa 

oleh alur emosi guru yang goncang tersebut karena anak didik yang masih dalam 

                                                 
87 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional; Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan 

Kualitas Guru di Era Global (Jakarta: Erlangga, 2013), 42. 
88 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 16.  
89 Ibid., 10. 
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pertumbuhan jiwa itu juga dalam keadaan yang tidak stabil, karena masih dalam 

pertumbuhan dan perubahan. Biasanya guru yang tidak stabil emosinya tersebut, 

tidak menyenangkan bagi anak didik, karena mereka sering kali merasa tidak 

dimengerti oleh guru.  

Kegoncangan perasaan anak didik itu akan myenyebabkan kurangnya 

kemampuannya untuk menerima dan memahami pelajaran, sebab konsentrasi 

pikirannya diganggu oleh perasaannya yang goncang karena melihat atau 

menghadapi guru yang emosinya tidak stabil.90 

Tingkah laku atau moral guru pada umumnya, merupakan penampilan lain 

dari kepribadiannya. Bagi anak didik yang masih labil, guru adalah contoh 

teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya, guru adalah orang pertama 

sesudah orang tua, guru mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik. 

Kalaulah tingkah laku atau akhlak guru tidak baik, pada umumnya akhlak 

peserta didik akan rusak olehnya, karena anak mudah terpengaruh pada orang 

yang dikaguminya. Atau dapat juga menyebabkan anak didik gelisah, cemas 

atau terganggu jiwa karena ia menemukan contoh yang berbeda atau berlawanan 

dengan contoh yang selama ini didapatnya di rumah dari orang tuanya. 

Sikap guru yang menghadapi segala persoalan, baik menghadapi anak 

didik, teman-temannya sesama guru, kepala sekolah dan sekolah itu sendiri akan 

dilihat, diamati, dan dinilai pula oleh anak didik. Sikap pilih kasih dalam 

memperlakukan anak didik, adalah yang penting cepat dirasakan oleh anak didik 

karena semua anak mengharapkan perhatian dan kasih sayang gurunya. 

                                                 
90 Ibid., 17. 
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Kelakuan anak didik tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan perhatian, 

karena anak yang nakal misalnya, sekali dimarahi dan dibenci oleh guru, karena 

ia sering mengganggu suasana sekolah.91 

Akan tetapi guru yang bijaksana tidak akan benci kepada anak yang nakal, 

dia akan lebih memperhatikannya dan berusaha mengetahui latar belakang anak 

tersebut. Selanjutnya berusaha memperbaikinya secara individual mungkin 

dengan mengajaknya bicara di kantor atau di luar jam sekolah bahkan 

menghubungi orang tuanya dan sebagainya. Boleh jadi kenakalan itu terjadi 

karena si anak merasa tidak disayangi oleh orang tuanya, atau karena suasana 

keluarganya goncang dan menegangkan, sehingga ia bingung dan tertekan 

perasaan, maka gurulah orang terdekat tempat memantulkan perasaannya yang 

goncang.92  

Zakiah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam menyebutkan 

bahwa salah satu fungsi kepribadian guru yaitu mempunyai sikap yang baik, 

dalam arti berkelakuan yang baik merupakan syarat menjadi seorang guru. Budi 

pekerti guru sangat penting dalam pendidikan watak murid. Guru harus menjadi 

suri tauladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Di antara tujuan 

pendidikan ialah membentuk akhlak baik pada anak dan ini hanya mungkin jika 

guru itu berakhlak baik pula. Guru yang tidak berakhlak baik tidak mungkin 

dipercayakan pekerjaan mendidik. Akhlak baik dalam Ilmu Pendidikan Islam 

                                                 
91 Ibid., 11. 
92 Ibid., 10. 
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adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti dicontohkan oleh 

pendidik utama, Muhammad SAW. Di antara akhlak guru tersebut adalah:93  

Pertama, mencintai jabatannya sebagai guru, dalam keadaan 

bagaimanapun seorang guru harus berusaha mencintai pekerjaannya, kecintaan 

terhadap pekerjaan guru akan bertambah besar apabila dihayati benar-benar 

keindahan dan kemuliaan tugas itu.  

Kedua, bersikap adil terhadap semua muridnya, anak-anak tajam 

pandangannya terhadap perlakuan yang tidak adil.  

Ketiga, berlaku sabar dan tenang, di sekolah guru sering sekali merasakan 

kekecewaan karena murid-murid kurang mengerti apa yang diajarkan, terkadang 

murid mempunyai sikap yang pendiam atau sebaliknya membuat keributan-

keributan, dalam keadaan tersebut guru diharapkan tetap tabah, sabar sambil 

berusaha mengkaji masalahnya dengan tenang.  

Keempat, guru harus berwibawa, dalam arti seorang guru harus mampu 

menguasai anak-anak secara keseluruhan.  

Kelima, guru harus gembira, guru yang gembira biasanya tidak lekas 

kecewa, ia mengerti bahwa anak-anak tidak bodoh tetapi belum tahu, dengan 

gembira ia mencoba menerangkan pelajaran sampai anak memahaminya.  

Keenam, guru harus bersifat manusiawi, ia harus berani melihat 

kekurangan-kekurangannya sendiri dan segera memperbaikinya, dengan 

demikian pandangannya tidak sebelah mata terhadap anak didik pada khususnya, 

ia dapat melihat perbuatan yang salah menurut ukuran yang sebenarnya. 

                                                 
93 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 42. 
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Ketujuh, bekerja sama dengan guru-guru lain, pertalian dan kerjasama 

yang erat antara guru-guru lebih berharga dari pada gedung yang molek dan alat 

yang cukup, sebab apabila guru saling bertentangan, anak-anak akan bingung 

dan tidak tahu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, oleh karena itu 

kerjasama antara guru itu sangat penting.  

Kedelapan, bekerja sama dengan masyarakat, guru harus mempunyai 

pandangan luas, ia harus bergaul dengan segala golongan manusia dan aktif 

berperan serta dan masyarakat supaya sekolah tidak terpencil. 94  

Fungsi kepribadian di atas juga akan berpengaruh terhadap kompetensi 

kepribadian yang dimiliki guru. Kemampuan yang secara personal 

mencerminkan sub kompetensi kepribadian guru di antaranya: (1) kepribadian 

yang mantap dan stabil, dengan indikator esensial: bertindak sesuai dengan 

norma sosial; bangga sebagai guru yang profesional dan memiliki konsisten 

dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan, (2) 

kepribadian yang dewasa, dengan indikator esensial: menampilkan kemandirian 

dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi, (3) 

kepribadian yang arif, dengan indikator esensial: menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah dan masyarakat serta menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, (4) akhlak mulia dan dapat menjadi 

teladan, dengan indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma agama, iman 

dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong dan memiliki perilaku yang pantas 

diteladani siswa, dan (5) kepribadian yang berwibawa, dengan indikator 

                                                 
94 Ibid., 44. 
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esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan 

memiliki perilaku yang disegani.95 

 

B. Perbedaan Kepribadian Guru Sebagai Pemimpin dan Pembimbing 

Sikap dan pandangan guru terhadap fungsinya bagi anak didik yaitu 

apakah ia sebagai pemimpin yang menyuruh, memerintah, membimbing dan 

mengendalikan. Sedangkan anak didik adalah yang dipimpin harus patuh 

menurut dan menerima. Ataukah ia sebagai pembimbing yang mengerti dan 

menyiapkan suasana bagi anak didik, ia hidup dan ikut aktif dalam 

kegiatannya.96 Dari penjelasan tersebut Zakiah Daradjat membedakan fungsi 

kepribadian guru menjadi dua, di antaranya: 

Macam guru yang pertama, yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin 

yang memerintah dan menyuruh akan bersikap besar, sungguh-sungguh dan 

menampakkan diri dalam bentuk yang ideal. Hubungan antara guru dan anak 

didik dalam hal ini adalah seperti hubungan atasan dan bawahan. Jika anak didik 

patuh, maka kepatuhan itu tidak berlangsung lama dan tidak menguntungkan 

dalam pendidikan, karena anak didik dalam mematuhi itu mengalami 

ketegangan atau merasa terpaksa. Anak didik tidak akan merasa aman terhadap 

guru yang seperti itu, mungkin mereka akan menjauh atau menjadi putus asa, 

karena tidak mampu mengikuti guru tersebut. 

 

                                                 
95 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional..., 42. 
96 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, 13. 
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Lain halnya dengan guru macam kedua, yang merasa bahwa dirinya adalah 

pembimbing bagi anak didiknya, ia menyiapkan suasana yang membantu 

mereka, ia ikut aktif dalam kegiatan mereka, ia menampakkan sebagaimana 

adanya, tidak berpura-pura hebat atau seram, hubungannya dengan anak didik 

sederhana dan wajar, atau dapat dikatakan seperti hubungan kakak dan adik. 

Biasanya guru yang seperti itu menarik dan menyenangkan bagi anak didik, ia 

akan dihormati, disayangi dan dipatuhi dengan gembira oleh anak didik. 

Pribadinya akan dicontoh dan pelajarannya akan diperhatikan serta diminati oleh 

anak didik.97 

Mengingat tugas guru adalah mendidik dan bukan hanya mengajar suatu 

bidang studi, maka seorang calon guru harus dibekali dengan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian Pancasila yang kuat, serta 

pengetahuan teori dan praktik kependidikan dan keguruan yang menjadi 

spesialisasinya. Khusus untuk guru agama, disamping kualitas di atas, perlu pula 

disyaratkan bahwa dia harus meyakini dan mengamalkan agama yang 

diajarkannya.98  

 

 

                                                 
97 Ibid., 14. 
98 Ibid., 14. Sejalan dengan hal tersebut buku dari Jejen Mushaf, Peningkatan Kompetensi Guru; 

Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2012), 43, 

menjelaskan bahwa selain guru siswa juga harus memiliki kepribadian seperti berakhlak mulia, 

menurut pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Arahan pendidikan nasional ini hanya mungkin terwujud jika guru memiliki 

akhlak mulia, sebab murid adalah cermin dari gurunya. 
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Karena kalau kita cermati, tugas guru sesungguhnya cukup berat. Pada 

merekalah tertumpu sebagian besar tanggung jawab peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Manusia-manusia yang berkualitas dihasilkan oleh sekolah-

sekolah dan guru-guru yang berkualitas dan profesional.99 

 

  

                                                 
99 Cucu Sutarsyah, Pendidikan di Indonesia; Permasalahan dan Solusinya (Yogyakarta: Media 

Akademi, 2016). 31. Hal tersebut juga sejalan dengan ungkapan Zakiah Daradjat dalam terbitan 

bukunya yang berjudul Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhana, 1995) 

bahwa Zakiah mengungkapkan “lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan 

dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana adalah sekolah. Guru-guru yang 

melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang 

telah dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan tugas kependidikan.” 
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BAB IV 

KONSEP KEPRIBADIAN GURU DALAM PROSES BELAJAR 

MENURUT ZAKIAH DARADJAT 

 

Sebelumnya pada bab tiga telah dijelaskan bagaimana pentingnya fungsi 

kepribadian yang ada di dalam seorang guru, fungsi kepribadian yang dimiliki 

tersebut sangat berhubungan dengan proses belajar sehingga pada bab empat ini 

menjadi landasan teori pokok penelitian konsep kepribadian guru dalam proses 

belajar menurut Zakiah Daradjat. Bab ini akan mendeskripsikan tentang teori-teori 

yang terkait dengan tema besar yang akan diteliti penulis, yaitu pertama, 

membahas enam unsur pokok kepribadian guru dalam proses belajar siswa dan 

kedua, membahas tentang metode proses belajar mengajar. 

 

A. Enam Unsur Pokok Kepribadian Guru dalam Proses Belajar  

Mengajar dan mengembangkan potensi siswa juga perlu diperhatikan karena 

gaya guru dalam mengajar di kelas pada umumnya dipengaruhi oleh persepsi 

guru itu sendiri tentang mengajar.100 Jika seorang guru mempunyai persepsi 

bahwa mengajar adalah hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, maka dalam 

mengajar guru tadi cenderung menempatkan siswa sebagai wadah yang harus 

diisi oleh guru. Namun, praktiknya guru menerangkan pelajaran dan siswa 

memerhatikan, kemudian siswa diuji tentang kemampuannya menangkap materi 

                                                 
100 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional; Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan 

Kualitas Guru Di Era Global (Jakarta: Erlangga, 2013), 46.  
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yang telah diajarkan oleh guru. Jika siswa tidak mampu memberikan jawaban 

siswa secara benar, maka kesalahan cenderung ditimpakan kepada siswa. 

Ada juga guru dalam mengajar melibatkan siswa, memberikan porsi yang 

banyak kepada siswa untuk aktif sehingga guru mampu bertindak sebagai 

fasilitator. Praktiknya, di kelas guru mengembangkan berbagai model 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif, berpartisipasi dalam 

proses belajar-mengajar. Di akhir pembelajaran evaluasi dilakukan terhadap 

siswa dan guru itu sendiri.101 

Esensi pembelajaran adalah perubahan perilaku. Guru akan mampu 

mengubah perilaku peserta didik jika dirinya telah menjadi manusia baik. 

Pribadi guru harus baik karena inti pendidikan adalah perubahan perilaku, 

sebagaimana makna pendidikan adalah proses pembebasan peserta didik dari 

ketidakmampuan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan baik buruknya hati, 

akhlak, dan keimanan.102 

Penjelasan di atas Zakiah Daradjat membagi enam unsur pokok yang perlu 

diperhatikan guru dalam proses belajar siswa di antaranya: pertama, kegairahan 

dan kesediaan untuk belajar. Kedua, membangkitkan minat anak didik. Ketiga, 

menumbuhkan bakat sikap dan nilai. Keempat, mengatur proses belajar 

mengajar. Kelima, hubungan manusiawi dalam situasi pengajaran dan keenam 

                                                 
101 Ibid., 46.  
102 Jejen Mushaf, Peningkatan Kompetensi Guru; Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori 

dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2012), 43. Hal tersebut juga berhubungan dengan buku dari Ondi 

Saondi dan Aris Suherman, Etik Profesi Keguruan (Bandung: efika Aditama, 2015), 53, 

menjelaskan bahwa Raka Joni ahli pendidikan Indonesia yang mengungkapkan titik pusat hakikat 

belajar sebagai ‘pengetahuan-pemahaman’ yang terwujud dalam bentuk pemberian makna secara 

konstruktivistik oleh pembelajar kepada pengalamannya melalui berbagai bentuk pengkajian yang 

memerlukan pengerahan berbagai keterampilan kognitif di dalam mengolah informasi yang 

diperoleh melalui alat indera. 
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yaitu pemindahan pengaruh belajar dan penerapannya dalam kehidupan 

umum.103 

1. Kegairahan dan Kesediaan untuk Belajar 

Menurut Zakiah seorang guru yang berpengalaman, tidak berusaha 

mendorong muridnya untuk mempelajari sesuatu di luar kemampuannya. Ia 

tidak akan memompakan ke otaknya pengetahuan yang tidak sesuai dengan 

kematangannya atau tidak sejalan dengan pengalamannya yang lalu. Ia juga 

tidak akan menggunakan metode yang tidak sesuai dengan mereka. Di 

samping itu ia tidak akan mengabaikan keadaan kejiwaan mereka.104  

Dengan ringkas hal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses mengajar, 

guru harus memperhatikan keadaan murid, tingkat pertumbuhan dan 

perbedaan perorangan yang terdapat di antara mereka. Apabila kita teliti 

faktor-faktor yang berpengaruh dalam kegairahan dan kesediaan anak didik 

akan kita dapati yaitu berawal dari: kematangan, pengalaman yang lalu, 

sesuainya materi pelajaran dengan metode pengajaran, dan keadaan kejiwaan 

anak didik dan kadar penyesuaian dirinya dengan keadaan lingkungan.  

Pertama, kematangan: yang dimaksud yaitu karena belajar mempunyai 

hubungan erat dengan kematangan otak dan mental anak didik, karena 

mempelajari sesuatu tidak mungkin, kecuali jika telah terjamin pada anak, 

kadar yang sesuai dengan kematangan yang diperlukan. Guru biasanya tidak 

dapat mengajar anak didik kelas satu mengenai pembagian yang sangat 

panjang, sebelum mereka berumur puluhan tahun, juga tidak dapat 

                                                 
103 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 15-16.  
104 Ibid., 15. 
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mengajarkan musik yang kompleks kepada anak-anak kelas satu sekolah 

dasar. Tidak mungkinnya guru melakukan yang pertama adalah karena anak 

didik belum sampai kepada kematangan mental yang memungkinkan untuk 

itu. Sedangkan sebab tidak mungkinnya pada yang kedua adalah karena 

belum sampainya anak didik kepada kematangan otot-otot halus yang sesuai 

dengan itu.105  

Kedua, pengalaman yang lalu: juga termasuk faktor penting yang 

mempengaruhi kegairahan dan kesiapan anak didik untuk belajar. Anak didik 

tidak bersedia untuk membaca topik-topik tertentu, kecuali jika 

pengalamannya yang lalu telah membekalinya dengan dasar umum yang 

sesuai, yang memungkinkannya berpikir, menguasai dan menjelaskan topik-

topik tersebut.106 Lingkungan tempat anak didik dibesarkan juga mempunyai 

pengaruh terhadap keterbukaan hatinya untuk belajar. Anak yang dibesarkan 

dalam keluarga ilmiah, dalam masyarakat maju, atau dalam suatu desa yang 

penuh dengan pengalaman-pengalaman dan kegiatan, biasanya lebih terbuka 

untuk belajar, dari pada mereka yang hidup dalam suasana yang bertentangan 

dengan itu. Sebabnya adalah karena yang pertama telah mempunyai dasar 

pengalaman yang biasanya dapat dibina di atasnya dan memperbuat minatnya 

untuk menambah pengetahuan.  

Ketiga, sesuainya materi pelajaran dalam metode pengajaran: 

merupakan faktor penting pula dalam keterbukaan dan kesediaan anak untuk 

belajar. Cukuplah di sini kita ingat bahwa penggunaan kata-kata sulit dan 

                                                 
105 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, 17. 
106 Ibid., 18. 
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samar dalam mengajar anak didik membaca dan menulis atau menggunakan 

metode yang berbeda ketika mengajar, akan memalingkan anak dari materi 

pelajaran, serta menimbulkan kebosanan dalam diri mereka. Lain hal nya jika 

kita ajarkan kata-kata yang biasa dan tepat, melalui permainan misalnya. 

Mengingat berbeda-bedanya anak didik dalam kemampuan dan bakat, maka 

harus digunakan metode yang menarik, untuk menambah pengalaman.107 

Keempat, keadaan kejiwaan anak didik dan kadar penyesuaian dirinya 

dengan keadaan lingkungan. Hal tersebut merupakan faktor penting yang 

melengkapi faktor terdahulu. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan pula 

ialah bahwa keadaan kejiwaan itu, disamping ia mempengaruhi kesediaan 

untuk belajar, ia juga terpengaruh olehnya. Anak didik yang belum bersedia 

untuk mempelajari sesuatu, akan mengalami ketegangan jiwa, maka akan 

semakin berkurangnya kemampuan dan kegairahannya untuk belajar.108  

2. Membangkitkan Minat Anak Didik 

Titik permulaan dalam mengajar yang berhasil adalah membangkitkan 

minat anak didik karena rangsangan tersebut, membawa kepada senangnya 

anak didik kepada pelajaran dan meningkatkan semangat mereka, serta 

meningkatnya kepentingan mata pelajaran bagi mereka, disamping perasaan 

mereka, bahwa mereka mendapat manfaat dan pekerjaan serta kegiatan 

mereka dengan sungguh-sungguh.  

Jika tidak dibangkitkannya minat terhadap pelajaran, akan 

menggoncangkan suasana dalam kelas dan timbulnya persoalan tentang 
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peraturan, serta adanya rasa malas dan lelah ke dalam jiwa anak didik, di 

samping itu timbulnya rasa meremehkan pelajaran dan pekerjaan sekolah. 

Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya membangkitkan minat anak-

anak didik dalam proses mengajar bagi guru. Sebenarnya sebagian besar dari 

usaha guru yang sukses tertumpah kepada membangkitkan minat anak-anak 

didik.  

Rangsangan kita terhadap keperluan, dorongan dan bakat anak-anak 

didik, haruslah rangsangan yang disengaja, sehingga kegiatan anak didik pada 

dasarnya mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya 

jelas dan tertentu dalam pikiran guru saja, akan tetapi harus jelas pula pada 

anak didik dan ia mengetahui kepentingannya, dan lebih dari itu harusnya 

anak-anak didik selangkah demi selangkah tahu, sudah ditahap mana mereka 

berada pada tujuan itu dan telah sejauh mana mereka mendekatinya dan kadar 

keberhasilan yang telah mereka capai.109 

Masing-masing anak didik mempunyai kemampuan, tingkat dan bakat 

yang berbeda dari anak lain, jangan membandingkan anak didik dengan 

tingkat yang dicapai anak didik lainnya. Mengetahui minat mereka bertujuan 

untuk mengukur sejauh mana dengan kemampuan yang ada dalam dirinya 

serta kegairahan untuk mencapai keberhasilan hendaklah dapat diukur oleh 

guru. 

Masalah imbalan dan hukuman berhubungan pula dengan topik 

menimbulkan minat anak didik terhadap proses belajar. Banyak guru yang 
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menggunakan hadiah atau hukuman sebagai cara untuk mendorong anak 

didik untuk belajar. Alasan mereka dalam hal itu adalah membutuhkan rasa 

aman dan keberhasilan untuk melanjutkan kemajuannya, bahkan untuk 

mengetahui bahwa kelengahan dan keburukan hasil perbuatannya ada 

akibatnya. Di antara cara untuk membuta anak didik merasakan 

keberhasilannya adalah kita puji dia atas perbuatan yang patut dipuji dan cara 

untuk mengingatkannya adalah menghukumnya. Guru-guru yang percaya 

akan cara ini harus mengetahui tentang hakikat yang berhubungan dengan 

imbalan dan hukuman.110  

Hendaknya guru mengetahui bahwa keberhasilan anak didik dalam 

proses belajar itu sendiri merupakan imbalan, karena anak didik merasa lega 

dan puas terhadap dirinya, hal itu akan membawa terhadap kemajuan yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu guru harus mempersiapkan anak didik 

kesempatan untuk berhasil. Ini dalam imbalan yang lebih baik diberikan guru 

kepada anak didiknya. Yang dimaksud berhasil di sini bukan hanya berhasil 

dalam ujian, akan tetapi keberhasilan anak didik dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukannya dengan bantuan guru, dan semua potensi serta 

kegiatannya terarah ke sana.111 

Adapun yang berhubungan dengan hukuman, maka guru harus 

mengetahui betul, bahwa hukuman terhadap murid tidak selamanya diikuti 

oleh perbaikan dan dorongan baginya untuk maju, bahkan boleh jadi 

hukuman berakibat sebaliknya, maka anak didik akan kehilangan 

                                                 
110 Ibid., 23. 
111 Ibid., 24. 



65 

 

 

 

kepercayaan kepada diri bahkan lari dari situasi belajar dan membenci 

sekolah seluruhnya. Oleh karena itu guru harus menghindari hukuman, 

kecuali jika terpaksa dan dalam batas peraturan pendidikan serta atas dasar 

prinsip-prinsip pendidikan.  

3. Menumbuhkan Bakat, Sikap, dan Nilai 

Banyak macam kegiatan yang dilakukan anak didik dalam belajar, 

membangkitkan minat dan keperluannya, pembentukan berbagai bakat dan 

sikap, yang menjadi bagian dari kepribadian mereka.112 Akan tetapi anak 

datang kesekolah telah membawa sikap, bakat, dan nilai-nilai, di antaranya 

ada yang tidak baik, maka hal ini akan menambah beban lain bagi sekolah, 

yaitu tugas untuk memperbaiki sikap, nilai dan bakat tersebut.  

Cara untuk menumbuhkan sikap dan bakat serta pembinaan atau 

perbaikan nilai tidak terjadi dengan pemberitahuan, nasihat, dan bicara. 

Melainkan sekolah akan menciptakan lapangan-lapangan sosial dan 

menggerakkan pikiran serta tubuh secara teratur dengan langkah-langkah 

yang direncanakan, sehingga menjadi keharusan bagi anak-anak untuk 

mengikutinya dan mengambil tempat di dalamnya, agar terbentuk nilai-nilai 

untuk dirinya, dengan demikian sikap-sikap, nilai-nilai, dan bakat-bakat 

tersebut terjadi seolah-olah datang dan dibentuknya sendiri, bukan 

diambilnya dari suasana yang berpengaruh dalam kelompok. Dengan 

demikian individu lebih menghargai dan mematuhinya dan ia menjadi 

dorongan yang mengarahkan kelakuannya secara pribadi dan kelompok.  
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Memperoleh akhlak sportif misalnya tidak cukup dengan hanya 

pengertian dan ceramah, akan tetapi harus melalui pengalaman nyata dalam 

olahraga, memperoleh pengalaman langsung dalam berhubungan, dan 

bekerjasama dengan olahragawan-olahragawan.  

Di antara pokok-pokok penting lainnya yang harus diperhatikan oleh 

guru dalam rangka pembinaan atau perbaikan bakat, sikap, dan nilai adalah 

memberi kesempatan kepada anak didik untuk berdiskusi dan bekerja sama 

dalam kelompok, seperti diketahui bahwa anak didik lebih banyak menerima 

nilai-nilai dari teman-temannya dari pada yang diharuskan guru kepadanya.113 

Guru juga harus menggunakan segi emosi dalam menumbuhan sikap dan 

bakat serta pembinaan nilai: misalnya dalam membina sikap anti penjajahan 

pada anak didik, sebaiknya guru menggelorakan semangat dan perasaan anak 

didik dengan kata-kata dan perbuatan menentang penjajah. 

4. Mangatur Proses Belajar Mengajar 

Sebenarnya mengatur pengalaman belajar-mengajar akan 

mempermudah anak didik dalam mempelajarinya, menguasainya dan 

mendapat manfaat darinya serta menyimpannya dalam waktu yang lebih 

lama. Dapat dikatakan bahwa menyusun materi pengajaran, kegiatan belajar 

atau situasi belajar, jangan memandang guru dari seginya sendiri, akan tetapi 

harus dipandang dari segi murid yang ditujukan kepada proses belajar. 

Dengan demikian pengajaran akan mempunyai bekas yang kekal dalam diri 
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anak didik. Agar dapat para guru mencapai hal tersebut, perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip berikut ini, yaitu:114 

Pertama, tujuan harus jelas dalam pikiran anak didik. Tujuan dalam 

pikiran anak didik dan guru sama-sama merupakan pokok yang menjadikan 

materi dan kegiatan pengajaran terarah kepada tujuan tertentu, 

memperolehnya itu tidak mungkin dengan jalan meraba-raba atau dengan 

kebetulan saja. Oleh karena itu guru harus menjaga prinsip ini dalam setiap 

pelajarannya. 

Kedua, materi pengajaran harus mempunyai arti bagi anak didik. 

Terbukti dalam contoh berikut ini dalam pengajaran matematika. Seorang 

guru menempuh langkah-langkah berikut ini dalam mengajarkan matematika, 

dimulainya dengan membicarakan titik, kemudian berangsur-angsur kepada 

garis. 

Ketiga, menyusun materi pengajaran, dan berbagai kegiatan pengajaran 

dalam bentuk satuan pelajaran dan sekitar masalah-masalah yang sesuai 

dengan anak-anak didik. Menciptakan ikatan pengalaman-pengalaman yang 

terpadu antara masalah dan persoalan yang dihadapi anak didik sesuai usia 

mereka.115 Demikian ini menciptakan ikatan pengalaman-pengalaman dan 

terpadunya sekitar masalah-masalah umur atau persoalan-persoalan penting. 

Pengganti dari pemecahan silabus kepada bagian-bagian kecil atas dasar jam-

jam pelajaran yang dibagikan sepanjang tahun tanpa memperhatikan 

pertimbangan lain, silabus dibagi kepada satuan-satuan yang cocok, masing-
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masingnya mengandung bagian yang berhubungan dengan bagian-bagian atau 

bentuk yang sesuai dengan tingkat anak didik.  

Pemusatan materi dan kegiatan pengajaran sekitar persoalan-persoalan 

ada baiknya, antara lain pembiasaan anak-anak didik untuk berpikir kritis dan 

memberikan hukum yang benar terhadap sesuatu, serta mengajukan 

pemecahan-pemecahan bagi berbagai persoalan, kecermatan ungkapan dan 

menimbang dalil-dalil, semuanya itu mempunyai pengaruh besar terhadap 

pandangan mereka tentang berbagai masalah dan hal dalam lingkungan 

mereka.116  

Dalam memilih persoalan yang dijadikan pusat penyusunan satuan 

pelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: a) agar permasalahan 

hidup dan penting bagi anak didik, yang berarti menyentuh diri dan 

masyarakat, sehingga mereka berminat untuk memecahkannya, b) agar 

tingkat kesukaran, besarnya, dan obyektifnya permasalahan sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan anak didik dan mengandung kesempatan untuk 

mengembangkan bakat mereka, c) agar persolan itu memberi kesempatan 

bagi anak didik untuk berperanserta dalam menentukan langkah-langkah dan 

melaksanakan metode ilmiah dalam berpikir, d) agar persoalan memberi 

kesempatan bagi anak didik untuk melakukan berbagai kegiatan, dimana 

nampak bakat dan kemampuan mereka.117  
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5. Hubungan Manusiawi dalam Situasi Pengajaran 

Proses belajar dapat berjalan lancar atau tersendat-sendat, tergantung 

kepada hubungan sosial dalam kelas antara guru dengan murid dan di antara 

murid-murid sesama mereka. Yakni sesuai dengan keadaan sosial yang 

menonjol dalam kelas. Oleh karena itu guru harus memahami berbagai 

hubungan sosial dalam proses belajar mengajar. 

Kegairahan anak didik atau penolakannya terhadap pengajaran, 

kecondongannya untuk pergi ke sekolah sering kali disebabkan oleh macam 

hubungan yang terdapat antara dia dan guru, atau karena hubungan antara 

sesama anak didik sendiri. Boleh jadi guru keras, otoriter, dan kasar serta 

menggunakan cara yang tidak tepat untuk pengajaran, atau cara mengancam, 

menyesali, menghina, dan tidak mendorong, sedemikian rupa sehingga tidak 

ada satu pelajaran yang mengganggu, menyinggung perasaan, menghina, 

membangkang dan meremehkan kegiatannya.  

Akibatnya dari perlakuan guru yang seperti itu, anak didik menjauh 

darinya dan tidak menerima pelajaran-pelajarannya. Sebaliknya guru yang 

menjaga perasaan anak-anak didik, sayang kepada mereka, memperhatikan 

kepentingan mereka, menyelesaikan persoalan mereka, menjauhi komplikasi 

dan berusaha untuk menghadapi semua keadaan yang membawa anak-anak 

didik kepada pertumbuhan dalam arah yang sehat, yang melaksanakan tujuan-

tujuan pengajaran. 118 
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Hubungan anak didik dan guru perlu diperhatikan karena itu guru harus 

mengenal sifat-sifat yang dimilikinya, sifat tersebut akan mempunyai 

pengaruh dalam megutamakan anak didik terhadapnya dan terhadap pelajaran 

yang diberikan. Sifat-sifat tersebut yaitu sifat kerja sama dan demokratis, 

penyayang, menghargai kepribadian anak didik, sabar, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman yang bermacam-macam, perawakan yang 

menyenangkan dan kelakuan baik, adil dan tidak memihak, toleran, mantap 

dan stabil, ada perhatian terhadap persoalan anak didik, lincah, mampu 

memuji perbuatan baik, dan menghargai anak didik, mampu memimpin 

secara baik dan dorongan, imbalan dan penghargaan juga perlu diberikan 

kepada anak didik. 

6. Pemindahan Pengaruh Belajar dan Penerapannya dalam Kehidupan 

Umum. 

Agar belajar berhasil dan berguna dalam kehidupan diluar sekolah, 

haruslah guru mengerti dasar-dasar yang memungkinkan terjadinya 

perpindahan pengaruh belajar ke dalam kehidupan di luar sekolah.119 

Tugas sekolah adalah mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan 

dalam masyarakat luar, dengan demikian sekolah berkewajiban 

mempersiapkan suasana pengajaran dengan bekal pengalaman yang 

bermanfaat bagi anak-anak didik untuk nanti setelah mereka keluar 

menghadapi perjuangan hidup dimasyarakat. Apabila sekolah dengan guru-

gurunya tidak menyadari kenyataan tersebut, dan tidak bekerja untuk 
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melaksanakannya, dapatlah kita katakan bahwa guru belum melaksanakan 

tugasnya dan pengajaran yang dilakukan itu adalah pengajaran yang gagal.120 

Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pemindahan pengaruh belajar 

bertujuan agar individu dapat memanfaatkan apa yang telah dipelajarinya 

dalam suatu situasi, untuk menghadapi situasi baru dalam hidup. Syarat-

syarat pemindahan pengaruh belajar adalah: 

 Pertama, adanya persamaan antara suasana pengajaran di sekolah dan 

suasana kehidupan di luar sekolah. Persamaan tersebut tidak terbatas kepada 

unsur-unsur materi pengajaran saja, akan tetapi mencakup cara bagaimana 

anak didik mempelajarinya, kebiasaan, ketrampilan, dan sikap yang 

menyertai proses belajar.  

Kedua, anak didik mengenal persamaan antara kedua keadaan tersebut: 

ini memerlukan usaha perbandingan antara unsur-unsur situasi pengajaran 

dan situasi-situasi lain yang sama dalam hidup dan melaksanakan penerapan 

peraturan atau cara-cara yang dipelajari anak didik dalam suatu situasi kepada 

situasi-situasi lain dalam hidupnya dan dalam kehidupan masyarakat tempat 

ia hidup. 

Ketiga, agar suasana pengajaran di sekolah berhubungan baik dengan 

pengaruh yang menyenangkan di hati anak didik, dan diliputi oleh suasana 

tenteram, senang, menerima, dan suka, sehingga anak didik bersedia untuk 

menerapkan apa yang dipelajarinya dengan senang hati di sekolah, kepada 

kehidupan di luar sekolah. Hal itu terjadi karena telah terpenuhinya kedua 
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syarat yang pertama dan kedua, yang terpenting menurut Zakiah pengajaran 

di sekolah jangan sampai dipusatkan kepada hal-hal tersendiri dan terasing 

dari lingkungan dan dari kehidupan.121  

Oleh karena itu suasana pengajaran di tempat guru itu berada, ditandai 

oleh unsur terdapat pada suasana yang sehat dan mendorong kepada 

pertumbuhan yang baik. 

 

B. Metode Proses Belajar Mengajar Menurut Zakiah Daradjat 

Metode mengajar menjadi alat yang dapat dijadikan bagian dari perangkat 

alat dan cara dalam pelaksanaan suatu strategi belajar mengajar. Karena strategi 

belajar mengajar merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan-tujuan 

belajar, maka metode mengajar merupakan alat pula untuk mencapai tujuan 

belajar.122 

Dari sekian penjelasan mengenai unsur pokok kepribadian guru dalam 

proses mengajar di atas, maka menurut Zakiah Daradjat seorang guru juga harus 

menguasai metode dalam proses belajar mengajar. Zakiah membagi metode 

tersebut menjadi dua aspek: 

Pertama yaitu aspek ideal, yang menjadi pedoman utama dalam aspek ini 

yaitu bagaimana mengusahakan perkembangan anak didik yang optimal, baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Secara garis besar 

aspek ideal ini harus tertanam dalam dasar dan sikap seorang guru sebagai 

pendidik dan diwujudkan dengan cara, pendekatan guru terhadap murid sesuai 
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122 J.J. Hasibun dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

3. 



73 

 

 

 

dengan tahap perkembangannya, serta dilaksanakan, baik secara individual atau 

kelompok maupun secara klasikal.123 

Kedua yaitu aspek teknis, metode mengajar dengan menggunakan 

bermacam-macam teknik dalam berinteraksi dan berkomunikasi, seperti: 

bermain, ceramah, tanya jawab, diskusi, peragaan, eksperimen, kerja kelompok, 

sosio-drama, karyawisata, dan modul. Seorang guru sebagai pendidik 

seyogianya mengenal berbagai teknik, sehingga ia dapat menerapkannya secara 

tepat sesuai keadaan. Sebagai pedoman perlu dikemukakan bahwa guru tidak 

boleh menggantungkan diri pada satu macam teknik.124 

Sehingga perlu diingat bahwa yang diungkapkan Zakiah bahwa metode 

mengajar sebagai proses interaksi dan berkomunikasi harus dapat membuat 

proses belajar mengajar sebagai pengalaman hidup yang menyenangkan dan 

berarti bagi anak didik. Di samping itu dengan dilaksanakannya metode belajar 

mengajar seperti tersebut di atas, maka dimungkinkannya terjadi proses 

kemajuan yang berkelanjutan untuk anak didik. 

 

 

  

                                                 
123 Ibid., 40.  
124 Ibid., 41. Zakiah juga mengungkapkan dalam bukunya Metodik Khusus Pengaaran Agama 

Islam bahwa “Ia mencoba menjelaskan tentang seluk beluk metode pengajaran serta hal-hal yang 

terkait dengan prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan metode 

pengajaran, yaitu individualitas, kebebasan, lingkungan, globalisasi, pusat-pusat minat, aktivitas, 

motivasi, pengajaran secara korelasi dan konsentrasi.” 
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BAB V 

PENGEMBANGAN KONSEP KEPRIBADIAN GURU DALAM PROSES 

BELAJAR MENURUT ZAKIAH DARADJAT 

 

Sebagaimana dirumuskan pada bab empat bahwa penelitian ini difokuskan 

untuk mengkaji secara teoritis konsep kepribadian guru dalam proses belajar 

menurut Zakiah Daradjat, maka pada bab lima akan menjelaskan bagaimana 

pengembangan terhadap konsep kepribadian Guru dalam proses belajar menurut 

Zakiah Daradjat. Pengembangkan konsep tersebut akan dinilai dengan teori 

Abraham Maslow terkait hierarki kebutuhan dasar manusia yang dibagi menjadi 

tujuh kebutuhan dasar di antaranya: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, 

kebutuhan kognitif, kebutuhan akan estetika,  dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Selain itu dalam konsep kepribadian guru dapat dikembangkan dengan teori 

manajemen sumber daya manusia. 

Dengan demikian untuk mengetahui pengembangan konsep kepribadian 

guru dalam proses belajar menurut Zakiah Daradjat dengan menggunakan teori 

dari Abraham Maslow dapat dijelaskan sebagai berikut; 

Dasar/titik awal dari proses belajar guru harus memperhatikan kegairahan 

dan kesediaan belajar siswa di antaranya: 125 (1) kematangan, belajar selalu 

berhubungan erat dengan kematangan otak dan mental anak didik, karena 

mempelajari sesuatu harus memperhatikan kematangan berfikir siswa, (2) 

                                                 
125 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru (Jakarta: Bulan B1intang 2005), 17. 
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pengalaman, pengalaman siswa yang telah membekalinya dengan dasar umum 

yang sesuai, yang memungkinkannya berpikir, menguasai dan menjelaskan topik-

topik tersebut, (3) kesesuaian materi dan metode dalam mengajar, (4) keadaan 

kejiwaan anak didik dan kadar penyesuaian dirinya dengan lingkungan.  

Guru yang sukses akan memberikan tugas/pekerjaan yang disesuaikan 

dengan kemampuan anak didik. Hal tersebut sejalan dengan teori Maslow yang 

menjelaskan kebutuhan fisiologis menjadi titik awal dalam teori motivasi, 

sehingga dalam hal ini guru diminta berperan aktif dalam mengamati kondisi 

kesehatan dan perkembangan anak didiknya terutama terkait kemampuan daya 

serap dalam menerima pelajaran di sekolah dan lingkungan yang bersih juga akan 

berpengaruh dalam proses belajar.  

Mengetahui pernyataan tersebut terdapat faktor pendukung yang 

berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar di antaranya: dengan 

memperhatikan kematangan cara berfikir anak, pengalaman siswa yang 

dibawanya baik dari lingkungan keluarga, masyarakat bahkan dari sekolah itu 

sendiri, tidak menyulitkan anak didik dengan materi dan metode yang digunakan, 

dan untuk memahami kejiwaan anak didik, serta guru harus mengetahui potensi-

potensi yang ada dalam diri anak baik kekurangan dan kelebihan dari masing-

masing anak didik.  

Maslow dalam kebutuhan fisiologis menjelaskan bahwa tempat tinggal 

berpengaruh dengan perkembangan seseorang sehingga kenyamanan ruangan 

perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena hal ini akan berimplikasi dengan 

cara anak menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru dan untuk mengetahui 
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pertumbuhan dan perkembangan dari masing-masing anak didik, baik dilihat dari 

perkembanagan otak, mental dan fisik anak.126  

Selanjutnya unsur dalam proses belajar yang perlu diperhatikan guru yaitu 

membangkitkan minat, menumbuhkan bakat, sikap, dan nilai dalam diri anak 

didik.127 Untuk tercapainya unsur tersebut guru diharuskan membawa suasana 

yang senang dalam proses belajar, meningkatkan semangat mereka, 

memperhatikan motivasi dan bakat yang dimiliki anak, menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan menanamkan rasa pentingnya pembelajaran pada anak didik, 

serta membangun situasi yang membawa keberhasilan dalam hal tersebut. 

Selain itu cara lain dalam menumbuhkan bakat, sikap, pembinaan/perbaikan 

nilai tidak selalu berupa pemberitahuan, nasihat, dan bicara. Melainkan dari pihak 

sekolah menciptakan lingkungan di mana anak didik ikut aktif di dalamnya, 

proses belajar yang berkelompok agar siswa bisa bertukar pendapat, 

menggerakkan pikiran dan tubuh secara teratur sehingga mengharuskan anak 

didik untuk mengikuti dan mengambil tempat/perannya. Dengan demikian sikap-

sikap, nilai-nilai dan bakat yang dimiliki akan terbentuk dengan sendirinya.128  

 Apabila guru tidak membangkitkan minat dan mengabaikan pertumbuhan 

bakat, sikap dan nilai anak didik maka timbulnya persoalan dalam kelas, seperti 

rasa malas dan lelah ketika proses belajar bahkan anak didik tidak lagi 

menghargai pendapat dari guru. Dalam menjalankan proses belajar yang demikian 

anak didik membutuhkan kebebasan dalam cara meningkatkannya sehingga 

                                                 
126 Abraham Maslow, Motivation and Personality, ter. Achmad Fawaid dan Maufur (Yogyakarta: 

Cantrik Pustaka, 2018),  69.  
127 Ibid., 19. 
128 Ibid., 27. 
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membutuhkan teori Maslow mengenai kebutuhan akan rasa aman.129 Kebutuhan 

ini dapat diaplikasikan dengan cara guru tidak menunjukkan sikap 

mengancam/menghakimi saat mengarahkan anak didik ke bakat dan minat yang 

dimilikinya, selama proses belajar guru berlaku disiplin dan adil dengan masing-

masing anak didik dan yang paling penting guru sebisanya menjauhi hukuman, 

apalagi hukuman fisik yang diterima siswa.  

Selain itu kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki antara guru dengan anak 

didik akan tumbuh bersamaan dengan berjalannya sikap dan nilai-nilai yang 

dibentuk oleh anak didik. Guru akan menampilakan ciri-ciri kepribadian yang 

saling menjaga, keakraban, lebih peduli dan saling saling sharing antar guru dan 

anak didik, guru akan lebih banyak memberikan umpan balik yang positif 

dikarenakan guru menghargai setiap pemikiran dan keputusan setiap anak 

didiknya. Lembaga sekolahpun mengembangkan situasi yang memungkinkan 

terciptanya kerjasama yang saling menguntukan dan saling percaya antar sesama 

peserta didik serta sekolah juga saling mengembangkan pembelajaran yang tidak 

hanya di dalam kelas melainkan ekstrakurikuler yang beragam. 

Unsur belajar yang keempat yaitu guru perlu mengatur proses belajar 

mengajar. Pentingnya mengatur proses belajar mengajar karena akan 

memudahkan anak didik dalam mempelajarinya, menguasainya dan akan mudah 

mengingat sehingga proses belajar akan selalu tersimpan dalam memori anak 

dalam waktu yang lama. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam hal 

ini yaitu anak didik mengetahui kejelasan tujuan belajar, setiap materi pengajaran 

                                                 
129 Abraham Maslow, Motivation and Personality, ter. Achmad Fawaid dan Maufur, 73. 
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harus mempunyai arti bagi anak didik dan menyusun materi pengajaran dan 

berbagai kegiatan dalam bentuk satuan pelajaran sekitar masalah yang sesuai 

dengan peserta didik, pembagian kegiatan dan materi pengajaran secara baik dan 

mengikutsertakan peserta didik dalam membuat rencana pelajaran dan menggugah 

sebanyak mungkin kegiatan anak didik.130  

Mengenai mengatur proses belajar pastinya anak didik secara alamiah 

manusia memiliki hasrat ingin tahu (memperoleh pengetahuan, atau pemahaman 

tentang sesuatu) yang disampaikan oleh guru, hal ini masuk dalam kebutuhan 

kognitif teori dari Maslow, kebutuhan kognitif di ekspresikan sebagai kebutuhan 

dilingkup pemahaman, menganalisis, mengevaluasi, menjelaskan, dan mencari 

suatu baru dalam meneliti.131 

Selain itu untuk mengatur proses belajar mengajar, guru juga perlu 

memperhatikan metode yang digunakan dalam proses belajar. Zakiah 

mengungkapkan bahwa metode mengajar merupakan sistem penggunaan teknik-

teknik di dalam interaksi dan komunikasi antara guru dan murid dalam program 

belajar mengajar sebagai proses pendidikan.132 Diharuskan guru mengenal 

berbagai teknik agar menerapkannya secara tepat sesuai keadaan. Zakiah  

menjelaskan mengenai pembagian metode mengajar di antaranya: aspek ideal dan 

aspek teknik. Dalam aspek ideal guru mengusahakan agar tercapainya 

perkembangan anak didik secara optimal sedangkan aspek teknis guru 

mempunyai macam-macam teknik yang dapat digunakan dalam interaksi dan 

                                                 
130 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, 27. 
131 Abraham Maslow, Motivation and Personality, ter. Achmad Fawaid dan Maufur, 80. 
132 Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 1995), 97. 
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komunikasi, seperti tanya jawab, diskusi, ceramah, kerja kelompok dan lain-lain 

yang menunjang proses belajar.   

Untuk memperoleh metode pengajarn yang sesuai, guru membutuhkan 

keserasian antara materi yang disampaikan dengan metode yang digunakan. 

Maslow mempunyai teori motivasi tentang kebutuhan estetika (order and beauty), 

dengan adanya kebutuhan ini seseorang dapat mengembangkan kreativitasnya 

yang ditandai dengan keserasian dan keteraturan dalam setiap aspek.133 

Selanjutnya unsur belajar yang perlu diutamakan yaitu hubungan manusiawi 

dalam situasi pengajaran. Suasana yang sehat dan mendorong kepada 

pertumbuhan yang baik pada siswa sangat dibutuhkan. Guru yang menjaga 

perasaan anak didik, sayang kepada mereka, memperhatikan kepentingan mereka, 

menyelesaikan persoalan mereka, berusaha untuk membawa keadaan anak didik 

pada pertumbuhan yang sehat sehingga dapat menjacapai tujuan-tujuan 

pengajaran.134 Keadaan anak didik dalam proses belajar tergantung pada 

kepribadian guru dan hubungannya dengan mereka, guru diharuskan mengenal 

sifat-sifat yang mempunyai pengaruh dalam mengutamakan anak didik terhadap 

pelajarannya. Penghargaan dan imbalan memainkan peranan dalam memantapkan 

sifat-sifat yang terpuji serta menambah kemajuan anak didik. Dalam hal ini guru 

pastinya akan memberikan penguatan (reinforcement) berupa pujian/ganjaran atas 

segala perilaku positif anak didik.  

Hal ini sejalan dengan teori Maslow mengenai kebutuhan akan harga diri, 

menurut Maslow kebutuhan ini dapat dilihat dari prestasi, penguasaan dan 

                                                 
133 Abraham Maslow, Motivation and Personality, ter. Achmad Fawaid dan Maufur, 83. 
134 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, 37.m 
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kecakapan, kompetensi, percayaan diri, kemandirian, penghargaan dan 

penghormatan dan lain-lain yang akan berhubungan dengan reputasi dan posisi 

seseorang.135 Dalam situasi belajar mengajar secara manusiawi, guru 

mengaplikasikannya dengan memberikan penghargaan atas usaha dan prestasi 

yang diperoleh anak didik, guru melibatkan anak didik setiap pengambilan 

keputusan yang terkait dengan kepentingan anak didik dalam proses belajar, guru 

mengembangkan pengetahuan berdasarkan latar belakang yang dimiliki anak 

didik, saat mengalami kesulitan guru selalu siap memberikan bantuan kepada 

anak didik, melibatkan anak didik untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab dan 

terakhir guru memberikan kebebasan anak didik dalam mengeksplorasi bidang-

bidang yang ditekuninya. 

Zakiah Daradjat menjelaskan tujuan terakhir dalam proses belajar yaitu 

mentransfer pengaruh belajar di dalam sekolah kepada penerapannya di dalam 

kehidupan di luar sekolah. Syarat-syaratnya antara lain adanya persamaan antara 

suasana pengajaran di sekolah dengan kehidupan di luar sekolah, siswa mengenal 

persamaan tersebut dan agar suasana belajar mengajar di sekolah menyenangkan, 

menentramkan serta membawa kelegaan batin.136  

Dari pendapat yang dijelaskan Zakiah di atas, Maslow dalam penerapan 

hierarki kebutuhan yang terakhir mengenai kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Kebutuhan ini merupakan perkembangan individu untuk memunculkan bakat dan 

keunikan. Sifat umum kebutuhan aktualisasi diri adalah kemunculannya yang 

biasanya bertumpu pada pemenuhan terlebih dahulu terhadap kebutuhan 

                                                 
135 Abraham Maslow, Motivation and Personality, ter. Achmad Fawaid dan Maufur, 76. 
136 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, 35. 
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fisiologis, kebutuahn akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, 

kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika dan kebutuhan akan harga diri.137 

Sehingga pengembangan dalam mentransfer pengaruh belajar di lingkungan 

umum, utamanya yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat adalah anak didik 

diberi kesempatan untuk menerapkan apa yang dipelajarinya ke dalam kehidupan 

dan dianjurkan dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi dalam 

lingkungan masyarakat. Dengan demikian anak didik dapat beradaptasi dengan 

lingkugan masyarakat untuk dapat dibimbing dan membangun cita-citanya. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengembangan kepribadian guru dapat 

dilihat dengan teori manajemen sumber daya manusia. Dalam menjalankan suatu 

usaha pendidikan yang berusaha memaksimumkan daya saing melalui 

penyempurnaan yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

secara totalitas dengan melihat keribadian yang dimiliki guru. Apabila dalam 

memanajemen sumber daya manusia di dasarkan pada kepribadian guru maka 

dapat dikembangkan dengan enam macam manajemen sumber daya manusia di 

antaranya perencanaan SDM, analisis dan rancang pekerjaan, rekrutmen dan 

seleksi, pengenalan, penempatan dan pemberhentian.138 

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian 

merupakan keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik, 

artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang akan menggambarkan sesuatu 

kepribadian apabila dilakukan secara sadar. Kepribadian juga menentukan tinggi 

                                                 
137 Abraham Maslow, Motivation and Personality, 76. 
138 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya..., 1. 
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rendahnya kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak didik dan 

masyarakat.  

Jika kepribadian guru mempunyai peranan yang penting dalam membawa 

keberhasilan proses pembelajaran maka ketika pelaksanaan proses manajemen 

sumber daya manusia terutama pada perencanaan SDM. Betapa pentingnya 

perencanaan SDM bagi suatu lembaga, sehingga pada dasarnya perencanaan 

merupakan kegiatan berpikir karena merencanakan berarti melibatkan diri pada 

kegiatan konseptual sebelum tindakan dilakukan, pengambilan keputusan tentang 

hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan.139 Sehingga dalam perencanaan 

SDM perlu dipertimbangkan adanya kemampuan kepribadian guru yang mantap 

dan stabil karena dalam hal ini guru dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma 

hukum dan norma sosial, jangan sampai seorang pendidik melakukan tindakan-

tindakan yang kurang terpuji kurang profesional atau bahkan bertindak tidak 

senonoh. 

Kemudian proses analisis pekerjaan berkaitan dengan mempelajari, mencari, 

dan menentukan gambaran atau desain dari aktivitas-aktivitas yang menentukan 

tugas-tugas, kewajiban dan wujud tanggung jawab dari setiap pekerjaan. 

Sedangkan rancang pekerjaan berkaitan dengan pengembangan dari analisis 

pekerjaan, terkait dengan upaya untuk memperbaiki efisien, efektivitas dan 

produktifitas lembaga dan kinerja pendidik. Dalam merancang suatu pekerjaan 

hendaknya memperhatikan hubungan antara tugas-tugas yang akan dilaksanakan 

                                                 
139 Ibid., 40. 
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dengan metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan pengajaran.140 

Seorang guru dalam hal ini mempunyai pekerjaan sebagai pengajar, maka 

kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang sangat 

penting. Menurut Zakiah Daradjat guru harus bisa menempatkan dirinya apakah 

sebagai pemimpin atau pembimbing. Jika guru menempatkan dirinya sebagai 

pemimpin maka ketika dalam proses belajar ia akan bersikap memerintah dan 

menyuruh, berlaku sungguh-sungguh dan menampakkan dirinya dalam bentuk 

yang ideal. Hubungan antara guru dan anak didik dalam hal ini seperti hubungan 

antara atasan dan bawahan, berbeda jika guru menempatkan dirinya sebagai 

pembimbing anak didik, ia akan menyiapkan suasana yang membantu anak didik 

dan selalu aktif dalam kegiatan mereka, hubungannya dengan anak didik 

sederhana dan wajar, hubungan guru yang seperti ini akan menarik dan 

menyenangkan bagi anak didik ketika proses pembelajaran. 

Selanjunya dalam MSDM perlu adanya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen 

pada hakikatnya proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk 

bekerja dalam suatu lembaga. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan 

berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan/dikumpulkan. Maka hasilnya 

sekumpulan pelamar calon pendidik baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu 

rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah 

SDM (pendidik) yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan 

dalam suatu lembaga.141 Sedangkan seleksi merupakan kegiatan dalam 

manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. 

                                                 
140 Ibid., 144. 
141 Ibid., 148. 
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Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk 

kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai pendidik dalam suatu 

lembaga.142  

Hubungannya dengan kepribadian guru yaitu apabila dalam suatu 

lembaga menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas maka jumlah 

guru atau pendidik harus disesuaikan dengan kualifikasi yang sesuai mata 

pelajaran yang dibutuhkan. Kemahiran dalam mengajar yang ditunjukkan 

dengan sertifikasi pendidik. Dalam hal ini Veithzal Rivai juga mengungkapkan 

bahwa proses seleksi juga membutuhkan tes kepribadian (personality test) 

dibutuhkan karena dapat menaksir sifat-sifat (traits), karakteristik pendidik yang 

cenderung konsisten dan bertahan lama. Tes ini paling banyak digunakan untuk 

membuat keputusan seleksi karena ukuran kepribadian telah menunjukkan 

bahwa kepribadian sesungguhnya cukup pantas untuk diukur dan direkapitulasi 

terdiri dari lima dimensi di antaranya extrovertion, agreableness, 

conscentiousness, emotional stability, dan openess to experience.  

Manajemen sumber daya manusia juga memberika pengenalan bagi anggota 

baru atau yang berjabatan baru. Tujuan diadakannya pengenalan yaitu 

memberikan rasa bangga menjadi sebagian anggota dari suatu lembaga, 

mengurangi kekhawatiran berkaitan dengan pekerjaan baru, membantu 

menjelaskan pengembangan kontribusi dari anggota tim, menjelaskan standar 

mutu yang menjadi ukuran kinerja, membangun tanggung jawab bagi 

                                                 
142 Ibid., 159. 
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pertumbuhan dan perkembangan pribadi.143 Sama halnya dengan seoarng guru 

ketika mengenalkan dirinya sebagai seorang pendidik, dibutuhkan kepribadian 

yang dewasa, kedewasaan guru ini tercermin dari kestabilan emosinya. Untuk itu, 

diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa emosi. Sebab jika guru 

marah akan mengakibatkan siswa takut. Ketakutan itu sendiri berdampak pada 

turunnya minat siswa untuk mengikuti pelajaran. Dengan demikian perlunya 

pengenalan seorang guru dalam profesinya sebagai pendidik/pengajar. 

Proses selanjutnya yaitu penempatan. Para pegawai baru yang telah selesai 

menjalankan program orientasi harus segera mendapatkan tempat pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya.144 Penempatan guru 

mempunyai arti tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempatkan suatu 

posisi atau jabatan. Tindakan penempatan ini merupakan tindakan terpadu antara 

apa yang dapat tenaga baru perlihatkan (kerjakan) dengan tuntutan-tuntutan 

pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan 

tersebut. Karena itu suatu prinsip mengatakan “the right man on the right place” 

orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi.  

Terakhir yaitu pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja merupakan 

keputusan dari individu atau lembaga. Pemberhentian kerja dapat didorong oleh 

alasan disiplin, disiplin, ekonomi, dan alasan pribadi.145 Jika dalam lembaga 

pendidikan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya karena 

banyak faktor, mulai dari dedikasi yang rendah, sampai kepada tingkat 

kedisiplinan guru-gurunya yang buruk. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersih-

                                                 
143 Ibid., 198. 
144 Ibid., 198. 
145 Ibid., 208. 
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bersih dari penyakit yang bisa jadi akan menjangkiti guru yang lain. Melihat hal 

tersebut perlu sekali pembentukan kepribadian guru agar terhindar dari hal-hal 

yang negatif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam pembahasan tesis ini, 

maka dapat dirumuskan beberapa pandangan mengenai konsep kepribadian guru 

menurut Zakiah Daradjat. Sehingga penulis membuat kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan  

Setelah melewati pembahasan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan: 

Pertama, fungsi kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat. Pentingnya 

seorang guru mempunyai kepribadian yaitu guru secara spontan akan membawa 

pengetahuan, sikap, emosi, dan mental yang seimbang dalam dirinya. Dengan 

demikian ia akan bisa menghadapi segala persoalan dengan wajar dan sehat, unsur 

dalam pribadinya bekerja seimbang dan serasi dan pikirannya mampu bekerja 

dengan tenang setiap masalah dapat difahaminya dengan objektif, apalagi sikap 

yang demikian dibawanya ketika proses belajar, dengan sikap tersebut pasti akan 

membuat anak didik merasa diterima dan disayangi. Karena guru merupakan 

teladan yang pertama sesudah orang tua sehingga juga akan berpengaruh dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak didik. 

Kedua, konsep kepribadian guru dalam proses belajar menurut Zakiah 

Daradjat terdapat enam unsur, di antaranya; (1) kegairahan dan kesediaan untuk 
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belajar, (2) membangkitkan minat anak didik, (3) menumbuhkan bakat dan sikap 

dan nilai anak didik, (4) mengatur proses belajar-mengajar, (6) hubungan 

manusiawi dalam situasi pengajaran, (5) mentransfer pengaruh belajar di dalam 

sekolah kepada penerapannya di dalam kehidupan di luar sekolah.  

Ketiga, pengembangan terhadap konsep kepribadian guru dalam proses 

belajar menurut Zakiah Daradjat, dalam hal ini menggunakan teori Abraham 

Maslow dengan hierarki kebutuhan dasar manusia, diawali dengan pengembangan 

kegairahan dan kesediaan belajar siswa dengan cara memperhatikan kematangan 

cara berfikir anak, pengalaman siswa yang dibawanya baik dari lingkungan 

keluarga, masyarakat bahkan dari sekolah itu sendiri, tidak menyulitkan anak 

didik dengan materi dan metode yang digunakan, serta untuk memahami kejiwaan 

anak didik, guru harus mengetahui potensi-potensi yang ada dalam diri anak baik 

kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anak didik, kemudian untuk 

membangkitkan minat, menumbuhkan bakat, sikap dan nilai dalam diri anak didik 

dengan cara menciptakan lingkungan di mana anak didik ikut aktif di dalamnya, 

proses belajar yang berkelompok agar siswa bisa bertukar pendapat, 

menggerakkan pikiran dan tubuh secara teratur sehingga mengharuskan anak 

didik untuk mengikuti dan mengambil tempat/perannya. Selanjutnya guru perlu 

mengatur proses belajar mengajar, karena akan memudahkan anak didik dalam 

mempelajarinya, menguasainya dan akan mudah mengingat sehingga proses 

belajar akan selalu tersimpan dalam memori anak dalam waktu yang lama. Selain 

itu unsur belajar yang perlu diutamakan yaitu hubungan manusiawi dalam situasi 

pengajaran, guru mengaplikasikannya dengan memberikan penghargaan atas 
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usaha dan prestasi yang diperoleh anak didik, guru melibatkan anak didik setiap 

pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan anak didik dalam proses 

belajar, guru mengembangkan pengetahuan berdasarkan latar belakang yang 

dimiliki anak dan terakhir anak didik dapat mentransfer pengaruh belajar di dalam 

sekolah kepada penerapannya di dalam kehidupan di luar sekolah dengan cara 

anak didik diberi kesempatan untuk untuk menerapkan apa yang dipelajarinya ke 

dalam kehidupan dan dianjurkan dapat memberikan solusi permasalahan yang 

dihadapi dalam lingkungan masyarakat. Kemudian untuk pengembangan 

kepribadian guru dengan menggunakan teori dari Veithzal Rivai manajemen 

sumber daya manusia yaitu dikembangkan dengan enam macam MSDM di 

antaranya perencanaan SDM, analisis dan rancang pekerjaan, rekrutmen dan 

seleksi, pengenalan, penempatan dan pemberhentian. 

 

B. Saran  

Mengacu pada hasil penelitian di atas, beberapa saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah:  

Pertama, untuk meningkatkan citra baik seorang guru, fungsi kepribadian 

guru perlu diperhatikan dari beberapa pihak, baik dari pihak lembaga itu sendiri, 

masyarakat maupun pemerintah. Kedua, guru diharapkan lebih peduli dengan 

kepribadian yang dibawanya ketika masuk kelas, mengapa demikian, karena 

Karena apabila seorang guru didasari dengan kepribadian yang baik maka tujuan 

awal proses belajar akan terlaksana. Ketiga, penelitian ini tentu masih banyak 
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menyisakan kekurangan, oleh karena itu kritik yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan dari masing-masing pembaca. 
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