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ABSTRAK 

Indah Ayu Purwanti, Anjar, 2015. Korelasi Perhatian Guru dengan Kepribadian Siswa 

Kelas II MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Moh Miftahul 

Choiri, M.A. 

Kata Kunci : Perhatian Guru, Kepribadian Siswa 

Dunia pendidikan merupakan salah satu tempat belajar tentang moral, budi pekerti dan 

mencerminkan sikap-sikap intelektual. Dalam pelajaran, guru seharusnya memberikan 

perhatian intensif kepada siswanya. Dalam kenyataannya sebagian besar pelajaran justru 

diterima oleh murid dengan perhatian yang disengaja; karena itu guru atau pendidik 

seharusnya selalu berusaha menarik perhatian anak-anak didiknya. Untuk itulah guru 

seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada siswanya agar mereka merasa nyaman, 

dan bahagia ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selain itu guru juga bertugas 

untuk membentuk kepribadian yang sehat terhadap siswanya agar menjadi pribadi yang 

akhlakul kharimah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perhatian guru kelas 

II MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 2) Bagaimanakah 

kepribadian siswa kelas II MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 
2014/2015? 3) Adakah korelasi yang signifikan antara perhatian guru dengan kepribadian 

siswa kelas II MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat korelasional. Penelitian 

ini adalah penelitian populasi, karena seluruh populasi yaitu seluruh siswa kelas II MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo yang berjumlah 21 siswa dijadikan sampel. Adapun 

teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, dan dokumentasi. Sedangkan untuk 

teknik analisis data digunakan rumus statistik Person product moment. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: 1) Perhatian guru terhadap siswa 

di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 
adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan persentase kategori 

cukup yaitu 16 orang siswa (76.19047619 %), sedangkan 2 orang siswa (9.523809524%) 

dalam kategori baik, dan 3 orang siswa (14.28571429 %) dalam kategori kurang. 2) 

Kepribadian siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Semester Genap Tahun 
Pelajaran 2014/2015 adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan 

persentase kategori cukup yaitu 15 orang siswa (71.42857143%), sedangkan 3 orang siswa 

(14.28571429%) dalam kategori baik, dan 3 orang siswa (14.28571429%) dalam kategori 

kurang. 3) Ada korelasi yang positif dan signifikan antara perhatian guru dengan kepribadian 

siswa kelas II di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 
dengan koefisiensi korelasi product moment sebesar 0.766784894 atau 0.767. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka memengaruhi siswa agar 

dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya 

untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.
1
 Pendidikan merupakan 

perbuatan manusiawi. Pendidik dilahirkan dari pergaulan antar orang dewasa dan 

orang yang belum dewasa dalam suatu kesatuan hidup. Tindakan mendidik yang 

dilakukan oleh orang dewasa dengan sadar dan sengaja didasari oleh nilai-nilai 

kemanusiaan. Tindakan tersebut menyebabkan orang yang belum dewasa menjadi 

dewasa dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan hidup menurut nilai-nilai 

tersebut. Kedewasaan diri merupakan tujuan pendidikan yang hendak dicapai 

melalui perbuatan atau tindakan pendidikan.
2
 

Dalam arti sederhana pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk 

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai  di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 pendidikan adalah 

                                                           
1
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), 79. 

2
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 5. 
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usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang
 3

  

Seperti yang dijelaskan dalam QS: Lukman ayat 18, yang berbunyi:
4
 

                   

 

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri” 

 

Ayat ini mendidik manusia dalam pergaulan dengan masyarakat dengan 

etika yang baik, berbudi pekerti, sopan santun, dan akhlak yang tinggi. Seperti 

contoh kalau sedang bercakap, berhadapan dengan orang  lain, hendaklah 

berhadapan muka, sebab menghadapkan muka sebagai pertanda berhadapan hati 

dengan orang lain. 

Pendidikan dan pengajaran pada dasarnya juga merupakan suatu 

interaksi, interaksi antara pendidik dengan terdidik, antara guru dengan siswa. 

Suatu interaksi yaitu saling memengaruhi, atau hubungan timbal balik. Agar para 

pendidik dan pengajar dapat berinteraksi secara baik dengan individu lain, 

terutama dengan para terdidik dan siswanya, maka diperlukan suatu pemahaman. 

Pemahaman tentang dirinya sendiri (self understanding) dan juga pemahaman 

                                                           
3
 Ibid, 1 & 4. 

4
 Al-Qur’an, 31: 18. 
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tentang orang lain (understanding the other). Tanpa pemahaman yang 

mendalaman dan meluas tentang diri sendiri dan orang lain ini tidak mungkin 

individu, terutama pendidik dapat berinteraksi dengan orang lain (siswa) dengan 

baik. 

Pemahaman saja sesungguhnya belum cukup, sebab belum berbuat apa-

apa. Nilai hidup seseorang diukur oleh apa yang dia dapat berikan kepada orang 

lain, apa yang dapat diberikan oleh pendidik kepada anak didiknya. Dalam 

hubungan antar individu sumbangan ini diberikan dalam bentuk perlakuan, 

tindakan-tindakan yang bijaksana, yang tepat yang sesuai dengan kondisi dan 

situasi. Guru menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, memberikan tugas dan 

latihan, bimbingan dsb. disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan 

perkembangan siswa.
5
 

Selain itu pendidik harus menunjukkan sikap perhatiannya kepada anak 

didiknya, agar siswa merasa diperhatikan. Perhatian merupakan pemusatan 

pikiran untuk memengaruhi suatu objek. Guru sebagai pengajar dan pendidik di 

kelas harus memerhatikan berbagai faktor yang memengaruhi atau menarik 

perhatian belajar siswa. Guru juga harus memerhatikan segala sesuatu yang 

diinginkan dan dibutuhkan siswa. 

Dalam proses pembelajaran di kelas guru sering menghadapi  peserta 

didik yang mengalami gangguan perhatian sehingga siswa yang mengalami 

                                                           
5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), 213-214. 
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gangguan perhatian tersebut kurang dapat memusatkan perhatiannya dalam 

mengikuti proses pembelajaran di kelas.
6
 

Sebagai pembimbing, guru perlu memiliki pemahaman seksama tentang 

para siswanya, memahami segala potensi dan kelemahannya, masalah dan 

kesulitan-kesulitannya, dengan segala latar belakangnya. Agar tercapai kondisi 

seperti itu, guru perlu banyak mendekati para siswa, membina hubungan yang 

dekat dan akrab, melakukan pengamatan dari dekat serta melakukan dialog-dialog 

langsung. Dalam situasi yang akrab dan bersahabat, para peserta didik akan lebih 

terbuka dan berani mengemukakan segala persoalan dan hambatan yang 

dihadapinya. Melalui situasi ini, guru dapat membatu para siswa memecahkan 

persoalan-persoalan yang dihadapinya.
7
 

Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta 

merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganiasasi. Lingkungan 

ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan 

pendidikan. Pengawasan terhadap belajar lingkungan itu turut menentukan sejauh 

mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Lingkungan 

yang baik ialah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, 

memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.
8
 

Sejak lahirnya ilmu psikologi pada akhir abad 18, kepribadian selalu 

menjadi salah satu topik bahasan yang penting. Psikologi lahir sebagai ilmu yang 

                                                           
6
 Abdul Hadis, Psikologi Dalam Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 2. 

7
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan. 254. 

8
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 10. 
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berusaha memahami manusia seutuhnya, yang hanya dapat dilakukan melalui 

pemahaman tentang kepribadian. Teori Psikologi Kepribadian melahirkan 

konsep-konsep seperti dinamika pengaturan tingkahlaku, pola tingkahlaku, model 

tingkahlaku, dan perkembagan repertoir tingkahlaku, dalam rangka mengurai 

kompleksitas tingkahlaku manusia.  

Teori psikologi kepribadian bersifat deskriptif dalam wujud 

penggambaran organisasi tingkahlaku secara sistematis dan mudah difahami. 

Tidak ada tingkahlaku yang terjadi begitu saja tanpa alasan; pasti ada faktor-

faktor antesenden, sebab-musabab, pendorong, motivator, sasaran-tujuan, dan 

atau latar belakangnya. Faktor-faktor itu harus diletakkan dalam suatu kerangka 

saling hubungan yang bermakna, agar kesemuanya terjamin mendapat tilikan 

yang cermat dan teliti ketika dilakukan pendiskripsian tingkahlaku, dan agar 

deskripsi dilakukan memakai sistematik yang ajeg dan komunikatif.
9
 

Dunia pendidikan merupakan salah satu tempat belajar tentang moral, 

budi pekerti dan mencerminkan sikap-sikap intelektual. Dengan demikian, 

seorang pendidik diwajibkan benar-benar memahami tugas yang semestinya 

dilakukan. Dalam pelajaran guru seharusnya memberikan perhatian intensif 

kepada siswanya.
10

 Makin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu aktifitas atau 

pengalaman batin berarti makin intensif perhatiannya, namun tidak mungkin 

dalam melakukan dua aktifitas yang kedua-duanya disertai oleh perhatian yang 

                                                           
9
 ALWISOL, Psikologi Kepribadian Edisi Revisi (Malang: UMM Press, 2012), 1. 

10
 Widia Anggara, Sikap dan Empati Guru Terhadap Siswa . 

http://sigmundfreudd.blogspot.com/2014/04/makalah-sikap-dan-empati-guru-terhadap.html. 

http://sigmundfreudd.blogspot.com/2014/04/makalah-sikap-dan-empati-guru-terhadap.html
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intensif. Selain itu ternyata makin intensif perhatian yang menyertai sesuatu 

aktivitas akan makin sukseslah aktivitas itu.
11

 

Dalam kenyataannya sebagian besar pelajaran justru diterima oleh murid 

dengan perhatian yang disengaja; karena itu guru atau pendidik seharusnya selalu 

berusaha menarik perhatian anak-anak didiknya.
12

 Guru perlu memahami dengan 

baik tentang psikologi kepribadian, bahwa pembimbing yang terdekat dengan 

murid adalah guru.
13

 Guru juga perlu mengenal sifat-sifat kepribadian murid agar 

guru mudah mengadakan pendekatan pribadi dengan mereka. Dengan demikian, 

hubungan pribadi menjadi lebih dekat dan akan mendorong pengajaran lebih 

efektif. Selain itu guru dapat pula menyediakan kegiatan-kegiatan yang serasi 

dengan kepribadian mereka dan memelihara sifat-sifat yang baik serta sedapat 

mungkin mengurangi sifat-sifat yang jelek.
14

 

Faktor utama yang memengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu faktor 

hereditas (genetika) dan faktor lingkungan (environment). Faktor lingkungan yang 

memengaruhi kepribadian di antaranya keluarga, kebudayaan, dan sekolah. 

Lingkungan sekolah dapat memengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang 

dipandang berpengaruh itu di antaranya sebagai berikut: (1) iklim emosional 

kelas; (2) sikap dan perilaku guru; (3) disiplin/tata-tertib.
15

 

                                                           
11

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 15. 
12

 Ibid, 19. 
13

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , 124. 
14

 Ibid, 105. 
15

  Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, 27-33. 
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Untuk itulah, guru seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada 

siswanya agar mereka merasa nyaman, dan bahagia ketika mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu guru juga bertugas untuk membentuk 

kepribadian yang sehat terhadap siswanya agar menjadi pribadi yang akhlakul 

kharimah. 

Kondisi peserta didik kelas II di MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo terdapat siswa yang memiliki kepribadian kurang baik atau tidak sehat. 

Contohnya pada saat pembelajaran di kelas terdapat siswa yang senang 

mengganggu orang lain, kurang memerhatikan pelajaran, dan hiperaktif.
16

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas perlu penyelesaian melalui kegiatan 

penelitian yang berjudul “KORELASI PERHATIAN GURU DENGAN 

KEPRIBADIAN SISWA KELAS II MI MA’ARIF KADIPATEN BABADAN 

PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014/2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perhatian guru kelas II MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimanakah kepribadian siswa kelas II MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

                                                           
16

 Dari hasil pengamatan pada tanggal 28 Nopember 2014 di kelas II MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo. 



9 
 

 

3. Adakah korelasi yang positif dan signifikan antara perhatian guru dengan 

kepribadian siswa kelas II MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perhatian guru kelas II MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan kepribadian siswa kelas II MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang positif dan signifikan antara 

perhatian guru dengan kepribadian siswa kelas II MI Ma’arif Kadipaten 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis pengembangan 

dalam pendidikan khususnya dalam mata kuliah psikologi pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini mampu memberikan pemikiran dalam memecahkan 

masalah pendidikan yang dikembangkan lebih lanjut oleh pemerhati 

pendidikan. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi orangtua, hasil penelitian akan lebih meningkatkan kepribadian 

anak-anak mereka untuk menjadi pribadi yang akhlakul kharimah. 

b. Bagi guru, hasil penelitian dapat dijadikan bahan informasi tentang 

perhatian guru dengan kepribadian siswa, sehingga diharapkan mereka 

dapat memberikan bimbingan serta arahan kepada siswa/siswinya agar 

keberhasilan bisa tercapai. 

c. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi kepala sekolah dalam perhatian guru sehingga dapat 

meningkatkan kepribadian siswa di sekolah. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan pengetahuan dan cakrawala pengalaman menulis tentang hal 

yang berkaitan dengan perhatian guru dengan kepribadian siswa. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima 

bab yang berisi: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, tahapan-tahapan penelitian, sistematika pembahasan. Bab pertama ini 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan data. 
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Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskriptif  landasan teori 

(perhatian guru, dengan kepribadian siswa), telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Untuk memperkuat judul penelitian, 

sehingga antara data dan teori saling melengkapi dan menguatkan. 

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV adalah hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data, pembahasan dan interpretasi. Gambaran 

umum lokasi penelitian berbicara mengenai letak geografis, identitas madrasah, 

visi dan misi madrasah, struktur organisasi madrasah, sarana dan prasarana 

madrasah. Deskripsi data meliputi deskripsi data tentang perhatian guru dan 

kepribadian siswa. Analisis data meliputi analisis data tentang perhatian guru dan 

kepribadian siswa. 

Bab V merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini yang diberi 

kesimpulan dan saran/rekomendasi dan kata penutup. Dilengkapi dengan daftar 

bacaan dan lampiran-lampiran yang diperlukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Kajian Perhatian Guru 

a. Pengertian Perhatian Guru 

Kata “perhatian”, tidaklah selalu digunakan dalam arti yang sama. 

Beberapa contoh dapat menjelaskan hal ini: 

1) Dia sedang memperhatikan contoh yang diberikan oleh gurunya. 

2) Dengan penuh perhatian dia mengikuti kuliah yang diberikan oleh 

dosen yang baru itu. 

Kedua contoh tersebut mempergunakan kata perhatian. Arti kata 

tersebut, baik di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

bidang psikologi kira-kira sama. Karena itulah maka definisi mengenai 

perhatian itu yang diberikan oleh para ahli psikolog juga dua macam yaitu: 

Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

sesuatu aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang disertai dengan perhatian 

intensif akan lebih sukses, prestasinya lebih tinggi.
17

 Menurut Stern Bigot 

perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. 

                                                           
17

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 13-14. 



13 
 

 

Perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum cara bergaulnya jiwa 

dengan bahan-bahan dalam medan tingkahlaku.
18

 

Perhatian berhubungan erat dengan kesadaran jiwa terhadap suatu 

objek yang direaksi pada sesuatu waktu. Perhatian yaitu keaktifan jiwa 

yang diarahkan pada sesuatu objek, baik di dalam maupun di luar dirinya.
19

 

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
20

 

Guru adalah seseorang yang memiliki tujuan sebagai fasilitator 

sehingga siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan 

kemampuannya secara optimal.
21

 Sebagai fasilitator guru hendaknya 

mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belajar-mengajar, baik yang berupa nara 

sumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar.
22

 Guru adalah orang yang 

memengaruhi orang lain.
23

 

 

 

b. Macam-macam Perhatian 

                                                           
18

 Wasty Soemato, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 34.  
19

 Abu Ahmadi, Psikologi Umum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 142. 
20

 Suparlan. Guru sebagai Profesi (Jogjakarta: Hikayat, 2006), 7. 
21

 Suparlan. Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 12-13. 
22

 Moh. Uzer Usman. Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 11.  
23

 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 289. 
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Untuk mempermudah persoalan, maka dalam mengemukakan 

perhatian ini dapat ditempuh cara dengan mengolong-golongkan perhatian 

tersebut menurut cara tertentu. Adapun golongan-golongan atau macam-

macamnya perhatian itu adalah sebagai berikut:
24

 

1) Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai suatu aktifitas atau pengalaman batin, maka dibedakan 

menjadi: 

a) Perhatian intensif, dan 

b) Perhatian tidak intensif. 

Makin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau 

pengalaman batin berarti makin intensif perhatiannya, namun tidak 

mungkin dalam melakukan dua aktifitas yang kedua-duanya disertai 

oleh perhatian yang intensif. 

Selain itu ternyata makin intensif perhatian yang menyertai sesuatu 

aktivitas akan semakin sukseslah aktivitas itu. 

2) Atas dasar cara timbulnya, perhatian dibedakan menjadi: 

a) Perhatian spontan (perhatian tak sekehendak, perhatian tak 

disengaja). 

b) Perhatian sekehendak (perhatian disengaja, perhatian reflektif). 

3) Atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, perhatian dibedakan 

menjadi: 

                                                           
24

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, 14-15. 
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a) Perhatian terpencar (distributif), dan 

b) Perhatian terpusat (konsentratif). 

Perhatian yang terpencar pada suatu saat dapat tertuju kepada 

bermacam-macam objek sedangkan perhatian yang terpusat pada suatu 

saat hanya dapat tertuju kepada objek yang sangat terbatas.
25

 

4) Perhatian statis dan dinamis 

Perhatian statis adalah perhatian yang tetap terhadap sesuatu, 

sedangkan perhatian dinamis adalah perhatian yang mudah berubah-

ubah, mudah bergerak, mudah berpindah dari objek yang satu ke yang 

lain.
26

 

5) Perhatian sempit dan luas 

Orang yang mempunyai perhatian sempit dengan mudah dapat 

memusatkan perhatiannya pada suatu objek yang terbatas, sekalipun ia 

berada dalam lingkungan ramai, begitu sebaliknya orang yang 

mempunyai perhatian luas mudah sekali tertarik oleh kejadian-kejadian 

di sekelilingnya. 

 

6) Perhatian Fiktif dan Fluktuatif 
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26
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Perhatian fiktif (perhatian yang melekat) yakni perhatian yang mudah 

dipusatkan pada suatu hal dan boleh dikatakan bahwa perhatiannya 

dapat melekat lama pada objeknya. 

Perhatian fluktuatif (perhatian bergelombang), orang yang mempunyai 

tipe ini pada umumnya dapat memperhatikan bermacam-macam 

sekaligus, tetapi tidak seksama.
27

 

 

c. Hal-hal yang Menarik Perhatian 

Dipandang dari segi praktis adalah sangat penting untuk 

mengetahui hal-hal apa yang menarik perhatian itu. Hal-hal yang 

menarik perhatian dapat ditunjukkan dalam tiga segi, yaitu:
 28

 

1) Dipandang dari segi objek, maka dapat dirumuskan bahwa “hal yang 

menarik perhatian adalah hal yang keluar dari konteksnya” atau 

kalau dikatakan secara sederhana “hal yang menarik perhatian 

adalah hal yang lain dari lain-lainnya”. Kelainan atau perbedaan dari 

yang lain ini dapat bermacam-macam misalnya: 

a) Dalam sebuah barisan salah seorang di antara yang berbaris itu 

memakai baju merah, sedang lain-lainnya berbaju putih, maka si 

baju merah itu tentu menarik perhatian. 

                                                           
27

 Ibid, 146. 
28

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, 16-18. 
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b) Dalam suatu pertemuan hampir semua tamu telah duduk, 

kecuali seorang yang masih mondar-mandir, maka yang 

mondar-mandir itu menarik perhatian. 

c) Lampu dalam estalase toko yang sebentar nyala sebentar padam 

menarik perhatian, karena lampu yang lain-lain menyala terus. 

d) Iklan di surat kabar yang dipasang terbalik menarik perhatian 

karena berbeda dari yang lain. 

e) Keadaan, sikap, sifat, cara berpakaian yang lain dari biasanya 

(misalnya orang yang biasanya pemarah jadi pendiam, orang 

yang biasanya tertib jadi kurang tertib, orang yang biasanya 

penyabar jadi suka marah-marah, orang yang biasanya 

mengenakan kemeja dan celana lalu mengenakan kain dan 

daster, dan sebagainya) pastilah juga menarik perhatian. 

f) Hal yang mendadak datang atau hal yang lenyap dengan tiba-

tiba (misalnya suara letusan dalam suatu malam yang tenang, 

dosen yang sekoyong-konyong berhenti berbicara, dan 

sebagainya) juga menarik perhatian. 

2) Dipandang dari segi subjek yang memerhatikan maka dapat 

dirumuskan bahwa: 

Hal yang menarik perhatian adalah yang sangat bersangkut-

paut dengan pribadi si subjek. Hal yang bersangkut-paut dengan 

pribadi si subjek itu juga dapat bermacam-macam misalnya: 
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a) Hal-hal yang bersangkut paut dengan kebutuhan itu menarik 

perhatian; iklan tentang obat-obatan menarik perhatian orang 

yang butuh membeli obat, iklan tentang rumah yang akan 

disewakan menarik perhatian orang yang butuh menyewa rumah, 

pengumuman untuk mahasiswa program S2 tidak menarik 

perhatian mahasiswa program S1, dan sebagainya. 

b) Hal yang bersangkut-paut dengan kegemaran itu menarik 

perhatian; misalnya berita tentang pertandingan bulu tangkis bagi 

penggemar bulu tangkis, siaran panggung wayang orang bagi 

penggemar wayang orang, petunjuk main catur bagi penggemar 

catur, dan sebagainya. 

c) Hal yang bersangkut-paut dengan pekerjaan atau keahlian itu 

menarik perhatian; ceramah tentang cara merawat bayi bagi para 

bidan, penemuan benda kuno bagi ahli sejarah, hasil penyelidikan 

psikologis bagi ahli psikologi, dan sebagainya. 

d) Hal yang bersangkut-paut dengan sejarah hidup sendiri itu 

menarik perhatian; misalnya pembicaraan mengenai Universitas 

Gadjah Mada bagi alumni Universitas tersebut, cerita tentang 

hutan-hutan di Irian Jaya bagi para pelaksana trikora, percakapan 

tentang keadaan kota Surabaya bagi arek-arek Surabaya. 
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3) Segi komunikator 

Yaitu komunikator yang membawa subjek ke dalam posisi yang 

sesuai dengan lingkungannya, misalnya:
 29

 

a) Guru/komunikator yang memberikan pelayanan/perhatian khusus 

kepada objek. 

b) Guru/komunikator yang menampilkan dirinya di luar konteks 

lingkungannya. 

c) Guru/komunikator yang memiliki sangkut-paut dengan subjek. 

 

d. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian Guru 

1) Guru perlu memerhatikan masalah-masalah relevansi psikologi 

pendidikan. 

2) Cara belajar siswa, terutama yang berkenaan dengan masalah 

imajinasi dan berpikir kreatif. 

3) Kesiapan belajar yang meliputi masalah perbedaan individual. 

4) Motivasi belajar siswa yang meliputi masalah harapan sukses 

sebagai faktor perilaku, pemecahan masalah dan optimisme.
30

 

5) Guru harus  menarik perhatian murid-murid untuk belajar dan 

bekerja serta mengusahakan supaya pelajarannya menimbulkan 

                                                           
29

  Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, 36.  
30

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar  (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2002), 
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minat dan menarik perhatian murid sesuai dengan keinginan dan 

kecerdasannya.
31

 

 

e. Faktor-faktor yang Dapat Memengaruhi Perhatian 

Faktor-faktor yang memengaruhi perhatian adalah:
32

 

1) Pembawaan 

Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang 

direaksi maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian terhadap 

objek tertentu.  

2) Latihan dan kebiasaan 

Meskipun dirasa tidak ada bakat pembawaan tentang suatu bidang, 

tetapi karena hasil dari latihan/kebiasaan, dapat menyebabkan 

timbulnya perhatian terhadap bidang tersebut. 

3) Kebutuhan 

Adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya 

perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, 

sedangkan dorongan itu mempunyai tujuan yang harus dicurahkan 

padanya. Dengan demikian, perhatian terhadap hal-hal tersebut pasti 

ada. Demi tercapainya suatu tujuan, di samping perhatian juga 

                                                           
31

 Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran (Jakarta: Hidakarya Agung, 

2006), 79.  
32
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perasaan dan kemauan memberi dorongan yang tidak sedikit 

pengaruhnya. 

4) Kewajiban 

Di dalam kewajiban terkandung tanggungjawab yang harus dipenuhi 

oleh orang yang bersangkutan. Bagi orang yang bersangkutan dan 

menyadari atas kewajibannya. Dia tidak akan bersikap masa bodoh. 

Entah kewajiban tersebut cocok atau tidak, menyenangkan atau 

tidak, bagi orang dewasa sudah dapat mempertimbangkan 

kesanggupan-kesanggupannya untuk menerima suatu tugas. Maka 

demi terlaksananya suatu tugas, apa yang menjadi kewajibannya 

akan dijalankan dengan penuh perhatian. 

5) Keadaan jasmani 

Sehat tidaknya jasmani, segar tidaknya badan sangat memengaruhi 

perhatian kita terhadap suatu objek. 

6) Suasana jiwa 

Keadaan batin, perasaan, fantasi fikiran, dan sebagainya sangat 

memengaruhi perhatia kita, mungkin dapat membantu, dan juga 

sebaliknya dapat menghambat. 

7) Suasana di sekitar 

Adanya bermacam-macam perangsang disekitar kita, seperti 

kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, 

keindahan, dan sebagainya  dapat memengaruhi perhatian kita. 
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8) Kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri 

Berapa kuatnya perangsang yang bersangkutan dengan objek 

perhatian sangat memengaruhi perhatian kita. Berapa kuatnya 

perangsang yang bersangkutan dengan objek perhatian sangat 

memengaruhi perhatian kita. Kalau objek itu memberikan 

perangsang yang kuat, kemungkinan perhatian kita terhadap objek 

itu cukup besar. Sebaliknya kalau objek itu memberikan perangsang 

yang lemah, perhatian kita juga tidak begitu besar. 

 

2. Kajian Kepribadian Siswa 

a. Pengertian Kepribadian 

Menurut Gordon W. Allport (1937), kepribadian adalah organisasi 

sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menentukan 

penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya. Kepribadian juga 

berhubungan secara langsung dengan perilaku atau perilaku dipandang 

sebagai citra dari kepribadian seseorang dan manusia pada umumnya. 

Perilaku pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri.
33

 

Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa inggris 

personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona 

yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan 

atau pertunjukkan. Di sini para aktor menyembunyikan yang asli, dan 
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menampilkan dirinya sesuai dengan topeng yang digunakannya.
34

 Misalnya 

untuk membawakan kepribadian yang angkara murka, serakah, dan 

sebagainya sering ditopengkan dengan gambar raksasa, sedang untuk 

perilaku yang baik, budi luhur suka menolong, berani berkorban, dan 

sebagainya ditopengkan dengan seorang ksatria, dan sebagainya.
35

  

Dari sejarah pengertian kata tersebut, tidak heran jika kata personal 

yang mula-mula berarti topeng, kemudian diartikan pemain itu sendiri 

(orangnya) yang memainkan peranan seperti digambarkan dalam topeng 

tersebut. Akhirnya, kata personal itu menunjukkan pengertian tentang 

kualitas dari watak/karaker yang dimainkan dalam sandiwara itu. Kini kata 

personality  oleh para ahli psikologi dipakai untuk menunjukkan sesuatu 

yang nyata dan dapat dipercaya tentang individu, untuk menggambarkan 

bagaimana dan apa sebenarnya individu itu.
36

 

Definisi kepribadian menurut para ahli yaitu: 

1) Hall dan Lindzey sebagaimana dikutip oleh Syamsu Yusuf 

mengemukakan bahwa secara populer, keperibadian dapat diartikan 

sebagai: 

a) Ketrampilan atau kecakapan sosial (sosial skill), dan 

                                                           
34
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35
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b) Kesan yang paling menonjol, yang ditunjukkan seseorang terhadap 

orang lain (seperti seseorang yang dikesankan sebagai orang yang 

agresif atau pendiam). 

2) Woodworth sebagaimana dikutip oleh Syamsu Yusuf mengemukakan 

bahwa kepribadian merupakan “kualitas tingkahlaku total individu”. 

3) Dashiel sebagaimana dikutip oleh Syamsu Yusuf mengartikannya 

sebagai “gambaran total tentang tingkahlaku yang terorganisasi”. 

4) Derlega, Winstead & Jones sebagaimana dikutip oleh Syamsu Yusuf 

mengartikannya sebagai “sistem yang relatif stabil mengenai 

karakteritik individu yang bersifat internal, yang berkonstribusi 

terhadap pikiran, perasaan, dan tingkahlaku yang konsisten”.37
 

 

b. Karakteristik Kepribadian 

Menurut Elizabeth Hurlock sebagaimana dikutip oleh Syamsu 

Yusuf mengemukakan bahwa karakteristik penyesuaian yang sehat atau 

kepribadian yang sehat ditandai dengan:
38

 

1) Mampu menilai diri sendiri secara realistik. Individu yang 

kepribadiannya sehat mampu menilai diri apa adanya, baik kelebihan 

maupun kelemahannya menyangkut fisik (postur tubuh, wajah, 
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 Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, 3-4. 
38
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keutuhan, dan kesehatan) dan kemampuan (kecerdasan dan 

keterampilan). 

2) Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat menghadapi 

situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan 

mau menerimanya secara wajar. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Individu 

dapat menilai prestasinya (keberhasilan yang diperolehnya) secara 

realistik dan mereaksinya secara rasional. 

4) Menerima tanggungjawab. Individu yang sehat adalah individu yang 

bertanggungjawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap 

kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang 

dihadapinya. 

5) Kemandirian. Individu memiliki sifat mandiri dalam cara berfikir dan 

bertindak, baik mengambil keputusan, mengarahkan, dan 

mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang 

berlaku di lingkungannya. 

6) Dapat mengontrol emosi. Individu merasa nyaman dengan emosinya. 

Dia dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stress secara 

positif atau konstruktif, tidak destruktif (merusak). 

7) Berorientasi tujuan. Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin 

dicapainya. Individu yang sehat kepribadiannya dapat merumuskan 
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tujuannya berdasarkan pertimbangan secara matang, tidak atas dasar 

paksaan dari luar. 

8) Berorientasi keluar. Individu yang sehat mempunyai orientasi keluar 

(ekstrovert). Dia bersifat respek (hormat), empati terhadap orang lain, 

mempunyai kepedulian terhadap situasi, atau masalah-masalah 

lingkungannya dan bersifat fleksibel dalam berfikir. 

9) Penerimaan sosial. Individu dinilai positif oleh orang lain, mau 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan memiliki sikap 

bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. 

10) Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan 

filsafat hidup yang berakar dari kenyataan agama yang dianutnya. 

11) Berbahagia. Individu yang sehat, situasi kehidupannya diwarnai 

kebahagiaan. Kebahagiaan ini didukung oleh faktor-faktor 

(pencapaian prestasi), (penerimaan dari orang lain), dan perasaan 

dicintai atau disayangi orang. 

Adapun kepribadian yang tidak sehat ditandai dengan karakteristik 

seperti berikut: 

a) Mudah marah (tersinggung). 

b) Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 

c) Sering merasa tertekan (stress atau depresi). 
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d) Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya 

lebih muda atau terhadap binatang (hewan). 

e) Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang 

meskipun sudah diperingati atau dihukum. 

f) Mempunyai kebiasaan berbohong. 

g) Hiperaktif. 

h) Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 

i) Senang mengkritik/mencemooh orang lain. 

j) Sulit tidur. 

k) Kurang memiliki rasa tanggungjawab. 

l) Sering mengalami pusing kepala (meskipun penyebabnya bukan 

bersifat organis). 

m) Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama. 

n) Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan. 

o) Kurang bergairah (bermuram durja) dalam menjalani kehidupan. 

 

c. Aspek-aspek Kepribadian 

Para ahli psikologi memberikan penekanan bahwa yang dipelajari 

oleh psikologi bukanlah jiwa, tetapi tingkahlaku manusia, baik perilaku 

yang kelihatan maupun tidak kelihatan. 
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Tingkah laku manusia dianalisis ke dalam tiga aspek, yaitu: 

1) Aspek kognitif (pengenalan), yaitu pemikiran, ingatan, hayalan, daya 

bayang, inisiatif, keativitas, pengamatan, dan pengindraan. Fungsi 

aspek kognitif adalah menunjukkan jalan, mengarahkan, dan 

mengendalikan tingkahlaku. 

2) Aspek afektif, yaitu bagian kejiwaan yang berhubungan dengan 

kehidupan alam perasaan atau emosi, sedangkan hasrat, kehendak, 

kemauan, keinginan, kebutuhan, dorongan, dan elemen motivasi 

lainnya disebut aspek konatif atau psiko-motorik (kecenderungan atau 

niat tindak) yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek afektif. Kedua 

aspek itu sering disebut aspek finalis yang berfungsi sebagai energi 

atau tenaga mental yang menyebabkan manusia bertingkah laku. 

3) Aspek motorik, yaitu berfungsi sebagai pelaksana tingkah laku 

manusia seperti perbuatan dan gerakan jasmaniah lainnnya.
39

 

 

d. Fungsi Kepribadian 

Menurut Hanna Djumhana Bastaman yang dikutip oleh Iwan 

mengemukakan beberapa fungsi kepribadian yang harus diketahui dan 

dipahami, di antaranya:
 40
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1) Fungsi pemahaman, memahami kepribadian apa adanya dan 

bagaimana seharusnya memberikan penjelasan yang benar, masuk 

akal dan ilmiah-qurani mengetahui tingkahlaku manusia. 

2) Fungsi pengendalian, memberi arah yang efektif dan efisien untuk 

berbagai tingkahlaku manusia, serta memanfaatkan temuan-temuan 

ilmiah-qurani secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. 

3) Fungsi peramalan, memberi gambaran mengenai kondisi tingkahlaku 

manusia dimasa mendatang (termasuk kehidupan setelah mati dan 

akhirat kelak) serta memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada 

waktu periode tertentu. 

4) Fungsi pendidikan, meningkatkan kualitas perilaku manusia, 

menunjukkan tingkahlaku yang benar dan memberi arahan bagaimana 

mengubah tingkahlaku yang salah menjadi benar, sehingga 

membentuk kepribadian yang sempurna dan paripurna/menyeluruh. 

 

e. Faktor yang Memengaruhi Kepribadian 

Secara garis besar ada dua faktor utama yang memengaruhi 

perkembangan kepribadian, yaitu faktor hereditas (genetika) dan faktor 

lingkungan (environment). 
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1) Faktor Genetika (Pembawaan)
 41

 

Pada masa konsepsi, seluruh bawaan hereditas individu 

dibentuk dari 23 kromosom (pasangan x x) dari ibu, dan 23 

kromosom (pasangan x y) dari ayah. Dalam 46 kromosom tersebut 

terdapat beribu-ribu gen yang mengandung sifat-sifat fisik dan psikis/ 

mental individu atau yang menentukan potensi-potensi hereditasnya. 

Dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang mampu menambah atau 

mengurangi potensi hereditas tersebut. 

Berbagai studi tentang perkembagan pranatal (sebelum 

kelahiran/masa dalam kandungan) menunjukkan bahwa kemampuan 

menyesuaikan diri terhadap kehidupan setelah kelahiran (post natal) 

berdasar atau bersumber pada masa konsepsi. 

Masa dalam kandungan dipandang sebagai saat (periode) yang 

kritis dalam perkembangan kepribadian, sebab tidak hanya sebagai 

saat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa 

pembentukan kemampuan-kemampuan yang menentukan jenis 

penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahiran. 

Pengaruh gen terhadap kepribadian, sebenarnya tidak secara 

langsung, karena yang dipengaruhi gen secara langsung adalah (a) 

kualitas sistem syaraf, (b) keseimbangan biokimia tubuh, (c) struktur 

tubuh. 
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Lebih lanjut dapat dikemukakan, bahwa fungsi hereditas dalam 

kaitannya dengan perkembangan kepribadian adalah (a) sebagai 

sumber bahan mentah (raw materials) kepribadian seperti fisik, 

inteligensi, dan temperamen; (b) membatasi perkembangan 

kepribadian (meskipun kondisi lingkungannya sangat baik/kondusif, 

perkembangan kepribadian itu tidak bisa melebihi kapasitas atau 

potensi hereditas); dan memengaruhi keunikan kepribadian. 

Dalam kaitan ini Cattell dkk., mengemukakan bahwa 

“kemampuan belajar dan penyesuaian diri individu dibatasi oleh sifat-

sifat inheren dalam organisme individu itu sendiri”. Misalnya 

kapasitas fisik (perawakan, energi, kekuatan, dan kemenarikannya), 

dan kapasitas intelektual (cerdas, normal, atau terbelakang). Meskipun 

begitu, batas-batas perkembangan kepribadian, bagaimanapun lebih 

besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Contohnya: seorang anak laki-laki yang tubuhnya kurus, 

mungkin akan mengembagkan “self-concept” yang tidak nyaman, jika 

dia berkembang dalam lingkungan sosial yang sangat menghargai 

nilai-nilai keberhasilan atletik, dan merendahkan keberhasilan dalam 

bidang lain yang diperolehnya. Sama halnya dengan seorang wanita 

yang wajahnya kurang contohnya, dia akan merasa rendah diri apabila 

berada dalam lingkungan yang sangat menghargai wanita dari segi 

kecantikan fisiknya. 
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Ilustrasi diatas menunjukkan, bahwa hereditas memengaruhi 

“konsep diri” individu sebagai dasar individualitasnya (keunikannya), 

sehingga tidak ada dua orang yag mempunyai pola-pola kepribadian 

yang sama, meskipun kembar identik. 

 

2) Faktor lingkungan (environment)
 42

 

Faktor lingkungan yang memengaruhi kepribadian diantaranya 

keluarga, kebudayaan, dan sekolah. 

a) Keluarga 

Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan 

kepribadian anak. Alasannya adalah (1) keluarga merupakan 

kelompok sosial  pertama yang menjadi pusat identifikasi anak, 

(2) anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, 

dan (3) para anggota keluarga merupakan “significant people” 

bagi pembentukan kepribadian anak. 

Di samping itu, keluarga juga dipandang sebagai lembaga 

yang dapat memenuhi kebutuhan insani (manusiawi), terutama 

bagi perkembagan kepribadiannya dan pengembangan ras 

manusia. Melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari 

orangtua, anak dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan 

fisik-biologis, maupun kebutuhan sosio-psikologisnya. Apabila 

                                                           
42

 Ibid, 27-33. 



33 
 

 

anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka dia 

cenderung berkembang menjadi seorang pribadi yang sehat. 

b) Kebudayaan 

Kluckhohn berpendapat bahwa kebudayaan meregulasi 

(mengatur) kehidupan kita dari mulai lahir sampai mati, baik 

didasari maupun tidak didasari. Kebudayaan memengaruhi kita 

untuk mengikuti pola-pola perilaku tertentu yang telah dibuat 

orang lain untuk kita. 

Setiap kelompok masyarakat (bagsa, ras atau suku) 

memiliki tradisi, adat, atau kebudayaan yang khas. Kebudayaan 

suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap 

warganya, baik yang menyangkut secara berpikir (cara 

memandang sesuatu), cara bersikap, atau cara berperilaku. 

Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian ini dapat dilihat dari 

berpedaan diantara masyarakat modern, yang budayanya maju 

dengan masyarakat primitif, yang budayanya masih sederhana. 

Perbedaan itu tampak dalam gaya hidupnya (life style), seperti 

dalam cara makan, berpakaian, memelihara kesehatan, 

berinteraksi, pencaharian, dan cara berpikir (cara memandang 

sesuatu). 

Pola-pola tingkahlaku yang sudah terlembagakan dalam 

masyarakat (bangsa) tertentu (seperti dalam bentuk adat-istiadat) 



34 
 

 

sangat memungkinkan mereka untuk memiliki karakteristik 

kepribadian yang sama, kesamaan karakteristik ini mendorong 

perkembangannya konsep-konsep tipe kepribadian dasar (basic 

personality type, dari Kardiner, 1945), dan karakter nasional atau 

bangsa (national character, dari Gorer, 1950). 

c) Sekolah 

Lingkungan sekolah dapat memengaruhi kepribadian anak. 

Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh itu diantaranya 

sebagai berikut: 

(1) Iklim emosional kelas 

Kelas yang iklim emosinya sehat (guru bersikap ramah, 

dan respek terhadap siswa dan begitu juga berlaku di antara 

sesama siswa) memberikan dampak yang positif bagi 

perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, bahagia, 

mau bekerjasama, termotivasi untuk belajar, dan mau 

mentaati peraturan. Sedangkan kelas yang iklim emosinya 

tidak sehat (guru bersikap otoriter, dan tidak menghargai 

siswa) berdampak kurang baik bagi anak, seperti merasa 

tegang, nerveus, sangat kritis, mudah marah, malas untuk 

belajar, dan berperilaku yang menggaggu ketertiban. 
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(2) Sikap dan perilaku guru 

Sikap dan perilaku guru ini tercermin dalam 

hubungannya dengan siswa (relationship between teacher 

and student). Hubungan guru dengan siswa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Faktor-faktor itu di antaranya: 

(a) Stereotype budaya terhadap guru (pribadi dan profesi), 

positif atau negatif; 

(b) Sikap guru terhadap siswa; 

(c) Metode mengajar; 

(d) Penegakkan disiplin dalam kelas; dan 

(e) Penyesuaian pribadi guru (personal adjustment of the 

teacher). 

(3) Disiplin (tata-tertib) 

Tata tertib ini ditunjukkan untuk membentuk sikap dan 

tingkahlaku siswa. Disiplin yang otoriter cenderung 

mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang, 

cemas, dan antagonistik. Disiplin yang permisif, cenderung 

membentuk sifat siswa yang kurang bertanggungjawab, 

kurang menghargai otoritas, dan egosentris. Sementara 

disiplin yang demokratis, cenderung mengembangkan 

perasaan berharga, merasa bahagia, perasaan tenang, dan 

sikap bekerjasama.  
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(4) Prestasi Belajar 

Perolehan prestasi belajar, atau peringkat kelas dapat 

memengaruhi peningkatan harga diri, sikap percaya diri 

siswa. 

(5) Penerimaan Teman Sebaya 

Siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan 

mengembangkan sikap positif terhadap dirinya, dan juga 

orang lain. Dia merasa menjadi orang yang berharga. 

 

3. Hubungan Perhatian Guru dengan Kepribadian Siswa 

Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu 

aktivitas yang dilakukan. Guru sebagai pendidik dan pengajar di kelas harus 

memerhatikan berbagai faktor yang memengaruhi atau yang menarik 

perhatian belajar peserta didik. 

Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil 

yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru 

sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu 

memerhatikan peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya 

mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk 
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kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya 

manusia (SDM). 

Dunia pendidikan merupakan salah satu tempat belajar tentang moral, 

budi pekerti dan mencerminkan sikap-sikap intelektual. Sehingga seorang 

pendidik diwajibkan benar-benar memahami tugas yang semestinya 

dilakukan. Dalam pelajaran guru seharusnya memberikan perhatian intensif 

kepada siswanya.
 43

 Makin bayak kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas 

atau pengalaman batin berarti makin intensif perhatiannya, namun tidak 

mungkin dalam melakukan dua aktifitas yang kedua-duanya disertai oleh 

perhatian yang intensif. Selain itu ternyata makin intensif perhatian yang 

menyertai sesuatu aktivitas akan makin sukseslah aktivitas itu.
44

 Dalam 

kenyataannya sebagian besar pelajaran justru diterima oleh murid dengan 

perhatian yang disengaja; karena itu guru atau pendidik seharusnya selalu 

berusaha menarik perhatian anak-anak didiknya.
45

  

Faktor utama yang memengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu 

faktor hereditas (genetika) dan faktor lingkungan (environment). Faktor 

lingkungan yang memengaruhi kepribadian diantaranya keluarga, 

kebudayaan, dan sekolah. Lingkungan sekolah dapat memengaruhi 

kepribadian anak. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh itu diantaranya 
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sebagai berikut: (1) iklim emosional kelas; (2) sikap dan perilaku guru; (3) 

disiplin/tata-tertib.
46

 

Untuk itulah guru seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada 

siswanya agar mereka merasa nyaman, dan bahagia ketika mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu guru juga bertugas untuk membentuk 

kepribadian yang sehat terhadap siswanya agar menjadi pribadi yang 

akhlakul kharimah. 

 

B. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Dalam kajian ini terdapat beberapa skripsi yang relevan yang dapat 

dijadikan bahan kajian telaah pustaka antara lain: 

1. Skripsi Alwim Khoirumuharomah Uswah jurusan Tarbiyah prodi PGMI 

tahun 2012 yang berjudul “KORELASI PERHATIAN GURU DENGAN 

KEDISIPLINAN SISWA KELAS V DI MAMBA’UL HUDA NGABAR 

PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2011/2012” 

Kesimpulan: 

a. Perhatian guru kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012, adalah (1) kategori 

tinggi mencapai (18,52%), (2) kategori sedang (66,67%), (3) dan 

ketegori rendah mencapai (14,81%). 
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b. Kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012, adalah (1) 

kategori tinggi (18,52%), (2) kategori sedang (74,07%), (3) dan kategori 

rendah (7,41%). 

c. Terdapat korelasi positif dan signifikan antara perhatian guru dengan 

kedisiplinan siswa kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,608780777 atau 0,609. 

2. Skripsi Nadia Okta Rona Dilla jurusan Tarbiyah prodi PGMI tahun 2012 

yang berjudul “KORELASI PERHATIAN GURU DENGAN HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS III MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

MI MA’ARIF SINGOSAREN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 

2012/2013” 

Kesimpulan: 

a. Perhatian guru terhadap siswa di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah cukup. Hal ini 

diketahui dari hasil penelitian yag menunjukkan presentase kategori 

cukup yaitu 10 orang siswa (47.61905%), sedangkan 3 orang siswa 

(14.28571%) dalam kategori baik, dann 8 orang siswa (38.09524%) 

dalam kategori kurang. 

b. Hasil belajar siswa di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo Semester Genap 

Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah tinggi. Hal ini diketahui dari hasil 
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penelitian yang menunjukkan presentase kategori tinggi yaitu 10 orang 

siswa (47.619048%) dalam ketegori baik, sedangkan 3 orang siswa 

(14.285714%) dalam kategori cukup, dan 8 orang siswa (38.095238%) 

dalam kategori kurang. 

c. Ada korelasi yang positif dan signifikan antara perhatian guru dengan 

hasil belajar siswa kelas III di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan perhitungan korelasi koefisien 

kontegensi diperoleh 0.591. Dilihat pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi termasuk sedang. 

3. Skripsi Niswatun Hasanah jurusan Tarbiyah prodi PGMI tahun 2013 yang 

berjudul “KORELASI ANTARA POLA ASUH ORANGTUA DENGAN 

KEPRIBADIAN SISWA/SISWI KELAS V DI MIN DOHO DOLOPO 

MADIUN TAHUN PELAJARAN 2012/2013” 

Kesimpulan: 

a. Pola asuh orangtua siswa/siswi di MIN Doho Dolopo diketahui pola asuh 

orangtua yag lebih dominan yaitu pola asuh permisif dengan frekuensi 

sebanyak 13 responden (56.52%) dalam kategori cukup baik pola asuh 

otoriter dengan frekuensi sebayak 6 responden (26.08%) dalam kategori 

kurang, pola asuh demokratis dengan frekuensi 4 responden (17.39%) 

dalam kategori baik. 

b. Kepribadian siswa/siswi kelas V MIN Doho Dolopo Madiun Tahun 

Pelajaran 2012/2013 dapat dikatakan cukup baik dengan frekuensi 
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sebesar 14 responden (65.21%) sedang 4 responden (13.04%) dalam 

kategori baik, dan 5 responden (21.73%) dalam kategori kurang. 

c. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pola asuh permisif 

dengan kepribadian siswa/siswi kelas V MIN Doho Dolopo Madiun 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan koefisien korelasi sebesar 0,985. 

Pada pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter tidak terdapat korelasi 

positif yang signifikan dengan kepribadian siswa/siswi kelas V MIN 

Doho Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan landasan teori diatas, maka pada kerangka berpikir yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Jika perhatian guru tinggi 

maka kepribadian siswa juga akan semakin baik. Sebaliknya apabila perhatian 

guru rendah maka kepribadian siswa juga tidak baik. 

 

D. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Hipotesisi merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
47

 Hipotesis 

penelitian/jawaban sementara dalam penelitian ini adalah: 
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Grafindo Persada, 2012), 76. 



42 
 

 

(Ha) : Ada korelasi positif yang signifikan antara perhatian guru dengan 

kepribadian siswa kelas II di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

 


