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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat pengembangan

1. Definisi pengembangan

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, 

pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang 

dikehendaki. 1 pengembangan yang berarti suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral. Edwin B. Flippo 

mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: Pendidikan berhubungan dengan 

peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara 

menyeluruh, sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan adalah 

suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang 

sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual 

dan teoritis untuk tujuan umum”. 2 Istighfarotul Rahmaniyah dalam bukunya 

pendidikan etika mengatakan bahwa:

pengembangan terfokus pada aspek jasmani seperti ketangkasan, 
kesehatan, cakap, kreatif, dan sebagainya. Pengembangan tersebut 
dilakukan dalam institusi dan juga luar institusi seperti di dalam keluarga 
maupun masyarakat.3

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian 

teoritis, konseptual, dan moral dan pengembangan terfokus pada aspek jasmani 

                                                
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 

Balai Pustaka:2003)h. 473
2Evelopment Country. Definisi Pengembangan. (Blongspot Evelopment Country.co.id) 

di akses tgl 27 oktober 2015.
3 Istighfarotul Rahmaniyah, Pendidikan Etika, (Malang:UIN-Maliki Pres, 2010), hal. 2
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seperti ketangkasan, kesehatan, cakap, kreatif, dan sebagainya. Pengembangan 

tersebut dilakukan dalam institusi dan juga luar institusi seperti di dalam keluarga 

maupun masyarakat.

B. Hakikat Kepribadian Dosen

1. Definisi Kepribadian Secara Etimologi

Pada prinsipnya seorang pendidik adalah figur dan titik sentral dalam proses 

pembelajaran baik hal itu dilakukan didalam ruangan ataupun di luar ruangan, 

oleh karena itulah setiap pendidik harus mempunyai kepribadian yang baik 

sebagai suatu bekal dalam menghadapi peserta didiknya, baik dalam hal 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 4 Secara gramatika atau tata 

bahasa istilah kepribadian tersusun dari kata dasar pribadi yang diberi imbuhan 

ke-an. Istilah itu secara harfiyah memiliki makna manusia sebagai perorangan

(diri manusia atau diri sendiri). Kemudian dispesifikan dari imbuhan ke-an 

menjadi kepribadian yang berarti sifat hakiki yang tercermin pada sikap 

seseorang. 5 dalam beberapa buku memiliki ragam makna dan pendekatan.

Sebagian psikolog ada yang menyebutnya dengan (1). Personality (kepribadian) 

sendiri, (2). Character (watak atau perangai), (3). Type (tipe).6

Secara bahasa kepribadian merupakan terjemahan dari kata personality

(Inggris), persoonlijkeid (Belanda), personalita (Prancis), personalichkey

(Jerman), personalita (Italia), dan personalidad (Spanyol). Akar kata masing-

                                                
4 Abdul Mujib, Kepribadian Dalam Psikolog Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,     

2006), h. 18. 
5 Ebta setiawan KBBI, (online) (http://www. Gmail. Com) di akses pada tgl 7 oktober 

2015
6Ibid.h. 18. 
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masing tersebut berasal dari bahasa latin “persona” yang berarti “topeng”. Yaitu 

topeng yang digunakan oleh actor drama atau sandiwara atau juga dari bahasa 

latin “personare” yang berarti tosoundthrougth (suara tembus), dalam bahasa arab 

kontemporer, kepribadian ekuivalen dengan istilah syakhsiyah.7

Ross Stagner, mengartikan kepribadian dalam dua macam. Pertama, 
kepribadian sebagai topeng (mask personality), yaitu kepribadian yang berpura-
pura, yang dibuat-buat, yang semu atau mengandung kepalsuan.Kedua, 
kepribadian sejati (real personality) yaitu kepribadian yang sesungguhnya, yang 
asli.8

Personality berasal dari kata ”person” yang secara bahasa memiliki arti: (1) 

an individu humam being (sosok manusia sebagai individu); (2) acomon 

individual (individu secara umum); (3) aliving human body (orang yang hidup); 

(4) self (pribadi); (6) distinctive personal character (kekhususan karakter 

individu). Sedangkan dalam bahasa Arab, pengertian etimologi kepribadian dapat 

dilihat dari pengertian istilah-istilah padanya, seperti huwiyyah (personality atau 

identity) aniyyah (aktualisasi lahiriyah), dzatiyyah (tendensi mayl individu pada 

yang berasal dari substansinya sendirian), nafsiyyah (pribadi), khuluqiyyah 

(karakter, disposition dan  moral constitution), dan syakhsiyah sendiri.9

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa istilah 

kepribadian tersusun dari kata dasar pribadi yang diberi imbuhan ke-an. Istilah itu 

secara harfiyah memiliki makna manusia sebagai perorangan. Kemudian 

dispesifikan dari imbuhan ke-an menjadi kepribadian yang berarti sifat hakiki 

yang tercermin pada sikap seseorang.

                                                
7Ibid .19
8

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2005), 136-137

9Ibid. hal.18-19
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2. Kepribadian Secara Terminologi

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu ciri khas atau kualitas dari 

tingkah laku seseorang yang sudah menjadi karakteristik atau sifat khusus

individu itu dalam seluruh kegiatan-kegiatannya, dan ciri khas yang merupakan 

corak tingkah lakunya itu bersifat menetap dalam satu masa tertentu.10Penulis 

berpendapat bahwa kepribadian merupakan kualitas dari seluruh tingkah laku 

seseorang, baik fisik maupun psikis, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang 

diperoleh melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh terhadap orang lain.

Kata kepribadian dalam praktiknya ternyata mengandung pengertian yang

kompleks. Hal ini terlihat dari kesulitan para ahli psikolog untuk merumuskan 

definisi tentang kepribadian secara tepat, jelas, dan mudah dimengerti. Antara 

psikolog dengan psikolog lain memiliki definisi yang berbeda-beda. Di bawah ini 

ada beberapa pengertian mengenai kepribadian.11

1) Witherington, kepribadian adalah seluruh tingkah laku seorang yang 

diintegrasikan, sebagaimana yang tampak pada orang lain. Kepribadian bukan

hanya yang melekat pada diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil dari

pada suatu pertumbuhan yang dalam suatu lingkungan kultural.

2) W.stern, pengertian person yaitu suatu kesatuan yang dapat menetukan diri

sendiri dengan merdeka dan mempunyai dua tujuan yaitu mengembangkan

diri dan mempertahankan diri.

                                                
10Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2003), 301-302.
11 Sitti Suwadah Rimang, Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna, (Bandung:  

Alfabeta, 2011),  h.37.
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3) Gordon W.A kepribadian yakni sebagai organisasi dinamis dalam individu

sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam

menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

4) Bahri Djamara, kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari 

unsur psikis dan fisik. Dalam makna tersebut seluruh sikap dan perbuatan 

seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, asal 

dilakukan secara sadar. Dan perbuatan yang baik sering dikatakan bahwa 

seseorang itu mamiliki kepribadian yang baik atau berakhlak mulia. 

Sebaliknya bila seseorang melakukan sesuatu sikap dan perbuatan yang 

kurang terpuji maka, dikatakan orang itu tidak memiliki kepribadian yang 

baik atau tidak berakhlak baik.12

Menurut Allport dalam bukunya sumadi suryabrata mengatakan bahwa:  

kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistim 
psikofisik yang menentukan carannya yang khas dalam menyesuaikan diri 
terhadap lingkungannya.13

Dilihat dari sudut pandang sosiologi, kepribadian merupakan gambaran 

yang utuh dari diri seseorang yang dilambangkan dengan pikiran, penampilan, 

serta sikap dari diri seseorang yang terorganisir atau tertata dengan baik, dimana 

perilaku merupakan abstraksi dari seluruh aspek yang terdapat dalam individu 

yang substansinya terletak pada dimensi kemanusiaanya. Lebih lanjut Soejono 

Soekanto merumuskan pengertian kepribadian sebagai berikut:

                                                
12Ibid,  h.37.
13Sumadi  Suryabrata,  psikologi kepribadian,  (Jakarta:PT Raja Grafindo persada 

2007)h.205.
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Kepribadian merupakan organisasi dari sikap-sikap seseorang untuk 
berbuat mengetahui, berfikir, dan merasakan secara khusus apabila 
berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Karena 
kepribadian tersebut merupakan abstraksi dari individu dan kelakuannya 
sebagaimana masyarakat dan kebudayaan.14

Kepribadian manusia berhubungan dengan aspek-aspek yang terkandung 

dalam kehidupan manusia itu sendiri yang tercermin pada sikap dan perilakunya 

sehari-hari, sehubungan dengan itu kepribadian seorang muslim dimaksudkan 

sebagai bentuk dan sifat karakteristik seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran islam. Karakteristik itu tidak saja tercermin dari perilaku secara lahiriyah 

semata melainkan juga menyangkut aspek bathiniyah (kejiwaan) antara lain sifat-

sifat, kebiasaan, sikap, tingkah laku, bentuk tubuh, warna kulit, dan sebagainya. 

Semuanya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dimiliki 

seseorang.

Semua aspek kepribadian, baik sifat-sifat maupun kebiasaan, sikap, tingkah 

laku, bentuk tubuh dan sebagainya, merupakan suatu sistim (totalitas) dalam 

menentukan cara yang khas dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap 

lingkungan. Ini mengandung arti bahwa setiap orang memiliki cara yang khas atau 

penampilan berbeda dalam bertindak atau bereaksi terhadap lingkungannya. 

Dengan kata lain dapat dikatakan kepribadian mencakup semua aktualisasi dari 

penampilan yang selalu tampak pada diri seseorang, merupakan bagian yang khas 

atau ciri-ciri dari seseorang. Misalnya ada orang yang memiliki sifat pemarah tapi 

jujur, tekun bekerja, suka menolong, rajin bekerja, senang berolahraga, suka 

                                                
14 Soejono Soekanto, sosioloigi suatu pengantar, (Jakarta : Yayasan Universitas 

Indonesia, 1998), h.65. 
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berpakaian yang sederhana maupun berlebihan. 15 Sebagaimana yang diuraikan 

oleh Drs. Wasty Soemanto yaitu:

Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psycofisik dalam 
individu yang menentukan cara-cara yang unik  atau khas dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.16

Secara umum, kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan kualitas 

perilaku individu yang merupakan cirinya yang khas dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.17kepribadian pendidik akan menentukan bagi keberkesanan dalam 

melaksanakan tugasnya. Kepribadian pendidik tidak hanya menjadi  dasar baginya 

untuk berperilaku, tetapi juga akan menjadi model keteladanan bagi para  peserta 

didik dalam perkembangannya.

Istilah kepribadian (syakshiyah) pada dasarnya, merupakan istilah baru yang 

yang tidak ada dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Hal itu adalah lumrah karena 

masalah seputar kepribadian baru muncul belakangan dan menjadi problem baik 

pada masa Rasulullah saw. sahabat maupun generasi sesudahnya selama berabad-

abad selama masyarakat Islam masih tegak berdiri. Ketika berbagai produk 

budaya Barat makin merajalela di berbagai negeri kaum muslim saat ini, baik 

produk-produk materi maupun nilai-nilai moral (ma’nawiyah), pembahasan 

seputar masalah kepribadian menjadi sangat penting untuk dibicarakan, terutama 

karena kaum muslim saat ini sudah banyak terpengaruh oleh ilmu-ilmu sosial 

Barat, khususnya yang membahas tentang kepribadian, yakni ilmu psikologi.18

                                                
15

Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 
2005), h.158.

16 Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Rineke Cipta,  1983),  h. 56.
17 Thohirin, psikologi pembelajaran pendidikan agama islam, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, ,2005), h.169.
18Ibid, h. 162.
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Para ilmuwan Barat yang membahas seputar masalah kepribadian 

menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepribadian seseorang ditentukan oleh 

berbagai nilai seperti :

1. Nilai-nilai fisik (postur tubuh, cara berjalan, bentuk hidung, mata, letak tahi 
lalat, dan lain-lain).

2. Nilai-nilai nonfisisk (bentuk pakaian, warna kesukaan, makanan-minuman, 
saat kelahiran adat-istiadat dan lain-lain).

3. Nilai-nilai genetik (orang tua pintar, seniman dan lain-lain).
4. Nilai-nilai eksternal lainnya (pendidikan, ekonomi, kondisi sosial-politik dan 

lain-lain).

Nilai-nilai tersebut semakin mempengaruhi kaum muslim dalam 

memandang kemuliaan dan kerendahan nilai kepribadian pada diri seseorang 

maupun masyarakat. Seseorang yang berpakaian ala Barat, santun dalam berkata, 

rapi, peduli lingkungan, disiplin, pemaaf dan tepat waktu dikatakan 

berkepribadian baik, menarik dan mulia, meskipun ia biasa mengkonsumsi 

minuman keras (meski tidak sampai mabuk), hidup seatap dengan pasangannya 

atas dasar suka sama suka tanpa ikatan pernikahan, memakan uang riba serta hasil 

perjudian.19

Islam pada hakikatnya telah membahas permasalahan tersebut. Jadi, yang 

dimaksud oleh penulis, seseorang yang berkepribadian Islam adalah orang-orang 

yang senantiasa berusaha secara maksimal untuk mengaplikasikan semua 

pemahaman ke-Islamannya dalam kehidupannya sehari-hari.

Islam telah memperbaiki pemikiran dengan aqidah Islam, yaitu menjadikan 

aqidah sebagai landasan berfikir (qa'idah fikriyah) yang menjadi dasar pemikiran 

manusia yang dapat membina dan membentuk pemahamnnya, agar ia mampu 

                                                
19Arief B. Iskandar, Materi Dasar Islam,…h. 163.
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membedakan antara pemikiran yang benar dan yang salah. Dengan demikian, 

disamping akan terbentuk aqliyah yang dibangun berdasarkan aqidah, juga 

memiliki suatu tolok ukur yang benar untuk setiap pemikiran/ide. Pada saat yang 

sama, Islam telah mengatur perbuatan manusia yang muncul dari kebutuhan 

jasmani dan gharizahnya dengan hukum-hukum syara' yang terpancar dari aqidah 

Islam. Peratuan-peraturan tersebut adalah peraturan yang benar, yang mengatur 

gharizah dan mengarahkannya sehingga ia merasakan kebebasan dan 

ketenangan.20

Islam telah menjadikan aqidah Islam sebagai aqidah yang dapat difikirkan 

dan dijangkau oleh akal. Oleh karena itu, pemikiran menyeluruh yang disodorkan 

Islam ini, sangat layak dijadikan sebagai pemahaman umum, yaitu sebagai tolok 

ukur yang dapat digunakan secara langsung pada saat terjadinya perpaduan antara 

dorongan jasmani dan naluri dengan pemahaman manusia terhadap masalah yang 

dihadapi, sekaligus menjadi dasar terbinanya kecenderungan-kecenderungan 

manusia. Aqliyah Islamiyah adalah berfikir atas dasar Islam artinya, menjadikan 

Islam sebagai satu-satunya standar umum tentang berbagai pemikiran mengenai 

kehidupan. Adapun nafsiyah Islamiyah adalah menjadikan seluruh 

kecenderungannya atas dasar Islam artinya, ia jadikan Islam sebagai satu-satunya 

standar umum dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan (jasmani dan naluri). 21

Adanya aqliyah dan nafsiyah Islamiyah tersebut, maka terbentuklah 

syakhshiyah Islamiyah seseorang atau dengan kata lain mengerjakan berbagai 

perbuatan yang mendatangkan ketaatan dan disukai Allah serta menjauhi hal-hal 

                                                
20Muhammad Ismail, Fikrul Islam, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), h. 169.

21Ibid, h. 169.
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yang syubhat. Islam juga memerintahkan memperbanyak penguasaan Tsaqafah 

Islamiyah untuk mengembangkan aqliyah tersebut, sehingga memiliki 

kemampuan untuk menilai (membanding-bandingkan) setiap pemikiran dan 

memerintahkan untuk melakukan amal-amal perbuatan yang wajib, mandub 

(sunah) serta amal-amal perbuatan yang disukai Allah, meninggalkan sebanyak 

mungkin perbuatan-perbuatan yang haram, makruh, atau syubhat, untuk 

memperkuat nafsiah tersebut sehingga memiliki kemampuan untuk menolak 

setiap kecenderungan yang berlawanan dengan Islam. Semua itu berfungsi untuk 

meningkatkan derajat syakhsiyah dan menjadikan dirinya berjalan di jalan yang 

luhur dan mulia, tetapi bukan berarti orang yang tidak mengerjakan semua itu 

tidak memiliki syakhsiyah Islamiyah.  Dia tetap memiliki syakhsiyah Islamiyah, 

walaupun kadar kekuatan syakhsiyah Islamiyahnya berbeda-beda, namun 

demikian seluruhnya termasuk memiliki syakhsiyah Islam. Berdasarkan hal ini, 

dapat diketahui adanya perbedaan tingkatan syakhsiyah Islamiyah, aqliyah 

Islamiyah (pola pikir Islam) dan nafsiyah Islamiyah (kecenderungan jiwa Islam).22

Dari berbagai definisi dan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa kepribadian adalah seluruh rangkaian penggabungan atau interpretasi antar 

pemikiran, aspek kejiwaan, aspek cara berpakaian dan tingkah laku yang 

mencerminkan keislaman (berlandaskan nilai-nilai Islam) atau sesuai dengan

syariat dalam berislam. Dan unutuk menjadi manusia yang paripurna memerlukan 

proses pembentukan pribadi yang Islami melalui tarbiyah yang berkelanjutan dan 

                                                
22Ibid, h. 171.
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berkesinambungan yang sesuai dengan manhaj/system/landasan/ Al-Qur’an dan 

As-sunnah.

3.Struktur Kepribadian

Definisi yang luas dapat berpijak pada struktur kepribadian, yaitu integritas 

sistem qalbu, akal dan hawa nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku 

manusia. Struktur yang dimaksud disini adalah aspek-aspek  atau elemen-elemen 

yang terdapat pada teori manusia yang karenanya kepribadian terbentuk. 23

Menurut Sukamto M.M. sebagaimana yang dikutip oleh Jalaluddin mengatakan 

bahwa kepribadian terdiri dari empat sistem atau aspek, yaitu:

a) Qalb (angan-angan kehatian)

Qalb adalah reservoir energi nafsiah yang menggerakkan ego dan fuad. 

Dilihat dari beberapa segi, ada kecenderungan bahwa teori Freud tentang id mirip 

dengan karakter hati yang tidak berisi iman, yaitu qalb yang selalu menuntut 

kepuasan dan menganut prinsip kesenangan.

b) Fuad (perasaan/hati nurani/ulu hati)

Fuad adalah perasaan yang terdalam dari hati yang sering kita sebut Hati 

Nurani (cahaya mata hati) dan berfungsi sebagai penyimpan daya ingatan.

c) Ego (aku sebagai pelaksana dari kepribadian)

Aspek ini timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara 

baik dengan dunia kenyataan (realitas). Ego atau aku bisa dipandang sebagai 

aspek eksekutif kepribadian, mengontrol cara-cara yang ditempuh, memiliki 

                                                
23Jalaluddin, Psikologi Agama, ( Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h.190.
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kebutuhan-kebutuhan, memiliki objek-objekyang bisa memenuhi kebutuhan, 

mempersatukan pertentangan pertentangan antara qalb, dan fuad dengan dunia 

luar.

d) Tingkahlaku (wujud gerakan)

Nafsiologi kepribadian berangkat dari kerangka acuan dan asumsi-asumsi 

subjektif tentang tingkah laku manusia, karena menyadari bahwa tidak seorang 

pun bisa bersikap objektif sepenuhnya dalam mempelajari manusia. Tingkah laku 

ditentukan oleh keseluruhan pengalaman yang disadari oleh pribadi.24

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Khayr al-din Az-zarkazi. 

Menurut Az-zarkazi, bahwa studi tentang diri manusia dapat dilihat melalui tiga 

sudut, yakni:

a. Jasad (fisik); apa dan bagamana organisme dan sifat-sifat uniknya.
b. Jiwa (psikis); apa dan bagaimana hakikat uniknya.
c. Jasad dan jiwa (psikofisik); berupa akhlak, perbuatan gerak, dan 

sebagainya.25

Ketiga kondisi yang disebut oleh Khayr al-din Az-zarkali, dalam istilah

islam dikenal dengan istilah jasad, al-ruh, dan an-nafs. Jasad merupakan aspek 

biologis atau fisik manusia, ruh aspek fisiologis atau psikis manusia, sedangkan 

manusia merupakan aspek psikofisik manusia yang merupakan sinergi antara 

jasad dan ruh.Para ahli umumnya membedakan manusia dari dua aspek yaitu 

jasad dan ruh.26 Mereka sedikit sekali yang membedakan antara jasad, ruh dan 

nafs. Jasad dan ruh merupakan dimensi manusia yang berlawanan sifatnya, jasad 

                                                
24Ibid .h.190.
25 Khayr al-din az-Zarkazi, Ikhwan al-Safa, (Beirut:  Dar Shadi,  1957), h. 319.
26Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, (Jakarta:  HTI press ,  2008),  h.26.



20

sifatnya kasar dan dapat diindera atau empiris, sedangkan ruh sifatnya halus dan 

ghoib. Sementara itu Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya “Mafahim Hizbut 

Tahrir” mengatakan bahwa ruh adalah kesadaran manusia akan hubungannya 

dengan Allah SWT. Oleh sebab itu sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim 

dalam berbuat untuk selalu berada dalam koridor islam agar perbuatan tersebut 

memperoleh ridho Allah swt.

Adapun menurut Ahmad D. Marimba, aspek-aspek kepribadian itu dapat 

digolongkan dalam tiga hal :

a. Aspek Jasmani, yang meliputi tingkah laku luar yang mudah tampak dan 

ketahuan dari luar, seperti: caranya berbuat, cara berbicara, dan lain 

sebagainya.

b. Aspek kejiwaan, yang, meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat 

dan ketahuan dari luar aspek rohani yang luhur, meliputi aspek-aspek 

kejiwaan yang lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini terdiri 

dari sistem nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian, yang akan 

mengarahkan dan memberi corak seluruh kehidupan individu terutama bagi 

orang-orangyang beragama. Aspek inilah yang menuntunnya ke arah 

kebahagiaan didunia dan di akhirat, seperti caranya berpikir, sikap dan 

minat.27

                                                
27Ahamd D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Al-Ma’arif, 

1989), 67.
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4. Pembentukan Kepribadian

Dalam proses pembentukan kepribadian muslim, ada tiga sisi penting yang 

harus diperhatikan, menurut Abdul Muiz, yaitu: pembentukan rukhiyah, 

pembentukan ma’nawiyah, pembentukan fiqriyah tsaqofiyah, pembentukan 

amaliyah harakiyah.28

Sementara Taqiyudin an-nabhani memberi penjelasan dalam proses 

pembentukan kepribadian Islam adalah dengan Mewujudkan satu asas dalam 

berfikir (aqliyah) dan kecendrungan (muyul) seseorang untuk bersikap (nafsiyah) 

yang dibangun diatas akidah Islam.29 Menurut muhamad Ismail dalam kitab al-

fiqru al-Islamiy, dalam pandangan Islam, akidah Islamlah yang akan membentuk 

aqliyah (pola pikir) dan nafsiyah (pola sikap) seorang muslim. Artinya, jika 

akidah Islamnya kokoh, pastinya akan mampu membentuk aqliyah dan nafsiyah 

yang kokoh pula. Kalaupun ada seseorang muslim yang aqliyah dan nafsiyahnya 

kedodoran, atau setidaknya berkualitas rendah, maka bisa dinilai bahwa itu 

berbanding lurus dengan kualitas or level akidah Islamnya. 

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya 

pembentukan kepribadian Islam dapat dimulai  dengan pembentukan pemahaman 

atau persepsi yang benar tentang Islam, yakni dengan penanaman akidah dan 

pengenalan tentang syariat Allah sehingga nilai nilai Islam dapat terinternalisasi 

kedalam pemikiran seseorang sehingga mampu diaplikasikan dalam kehidupan 

keseharian. 

                                                
28 Ali Abdul Halim Mahmud, Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, 

(Cet:VII, Solo: Era Intermedia, 2005), hal. 122
29 Taqiyudin an-nabhani, kepribadian Islam, judul asli syaksiyah Islamiyah, (Cet: VI, 

Jakarta, Tim HTI Press, 2003), hal.21
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rusaknya Kepribadian

Kepribadian itu dapat berkembang dan mengalami perubahan-

perubahan.Tetapi di dalam perkembangan itu makin terbentuklah pola-polanya

yang tetap dan khas, sehingga merupakan ciri-ciri yang unik bagi setiap individu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kepribadian itu dapat 

pula dibagi sebagai berikut :

1) Faktor Biologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, atau 

seringkali pula disebut faktor fisiologis. Kita ketahui bahwa keadaan jasmani 

setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. 

Hal ini dapat dilihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa 

sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari 

keturunan dan ada pula yang merupakan pembawaan anak/orang itu masing-

masing. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam perkembangan dan pembentukan 

kepribadian selanjutnya factor-faktor lain terutama faktor lingkungan dan 

pendidikan tidak dapat kita abaikan.

2) Faktor Sosial, yaitu masyarakat; yakni manusia-manusia lain disekitar 

individu yang mempengaruhi inidividu yang bersangkutan. Yang termasuk 

dalam faktor sosial ini seperti tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, 

bahasa dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat. Dan perlu diketahui 

bahwa betapa besar pengaruh faktor sosial yang diterima seseorang itu dalam 

pergaulan dan kehidupannya sehari-hari dari kecil sampai besar, terhadap 

perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Seperti halnya sejak
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dilahirkan mulai bergaul dengan keluarga, tradisi, adat-istiadat dan kebiasaan-

kebiasaan yang berlaku dalam keluarga masing-masing.

3) Faktor Kebudayaan, yaitu sebenarnya faktor kebudayaan ini termasuk pula ke 

dalam faktor sosial. Kita ketahui bahwa kebudayaan itu tumbuh dan 

berkembang di dalam masyarakat. Kita dapat mengenal pula, bahwa 

kebudayaan tiap daerah/negara berlain-lainan. Sering dikatakan kebudayaan 

orang barat berbeda dengan kebudayaan orang timur dan sebagainya. Makin 

maju kebudayaan suatu masyarakat/bangsa, makin maju dan modern pula alat-

alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Hal itu semua sangat 

mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu. 

Kepribadian seseorang tidak dapat diukur atau dinilai, tanpa menyelidiki latar 

belakang kebudayaannya.30

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, yang dikutib oleh Hafidz Abdurrahman   

dalam bukunya, Islam Politik Spiritual, rusaknya kepribadian muslim dipengaruhi 

oleh tiga faktor:

1) Kelengahan seseorang yang menyebabkannya lalai untuk mengaitkan
antara mafhum dengan akidahnya;

2) Kebodohan seseorang yang menyebabkan ketidak tahuannya, bahwa 
mafhum-nya bertentangan dengan akidahnya;

3) Syetan yang menguasai akalnya, sehingga akidahnya ditutupi agar tidak 
bisa mengendalikan aktivitasnya.31

Faktor lain yang menyebabkan rusaknya kepribadian Islam pada dosen 

adalah karena kurangnya wawasan ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam 

                                                
30

M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2000), 160-166.

31 Hafidz Abdurrahman, Islam Politik Spiritual, (Bogor: Al-Azhar Press, 2007), h.89.
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sehingga akan menimbulkan kebingungan dalam memahami suatu perkara yang 

dihadapinya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga mereka akan 

berbuat sesuatu berdasarkan fakta yang dilihat tanpa kritis.

Ketika seseorang memahami sesuatu berdasarkan tata cara yang khas berarti 

dia memiliki aqliyah yang unik. Ketika seluruh dorongan pemuasan (atas 

kebutuhan fisik dan naluri-pen) dikaitkan dan digabungkan secara pasti dengan 

mafahim tentang sesuatu berdasarkan mafahim yang khas tentang kehidupan 

berarti dia memiliki nafsiyah yang unik. Dan tatkala mafahimnya tentang 

kehidupan menyatu dalam dirinya disaat pemahaman dan kecenderungannya 

menentukan sesuatu berarti dia memiliki kepribadian yang unik. Jadi, syakhshiyah

itu adalah mengarahkan manusia, baik akal maupun kecenderungannya, terhadap 

sesuatu dengan arahan yang dibangun diatas asas yang satu. Berdasarkan hal itu 

maka pembentukan kepribadian adalah mewujudkan satu asas dalam berpikir 

seseorang.32Proses pembentukan kepribadian Islam, ada dua sisi penting yang 

harus diperhatikan, menurut Taqiyuddin An Nabhani dalam bukunya Min 

Muqowimat Nafsiyah Islamiyah yaitu: Kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyah)

pada setiap manusia terbentuk oleh pola pikir (aqliyah Islam) dan pola pikir 

(nafshiyah Islamiyah).33

Dasar-dasar pembentukan akhlak dalam Islam adalah keimanan kepada 

Allah swt.

1. Kesadaran manusia akan penciptanya. 

                                                
32 Taqiyuddin an-Nabhani, Kepribadian Islam, judul asli Syakhsiyyah Islamiyyah, (Jakarta : 

Tim HTI Press, 2003), h. 21.
33Ibid,  h. 9.
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2. Islam meletakkan rujukan yang bersifat kekal yaitu al-Qur’an dan as-
Sunnah yang menjelaskan dasar-dasar akhlak, mana yang baik dan 
mana yang buruk.

3. Ketakwaan kepada Allah dan keyakinan akan pembalasan di akhirat 
kelak.34

Akhlak Islam berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah terbina atas 4 unsur, 

yaitu:

1. Iman adalah azas kehidupan Islam yang merupakan prasyarat utama untuk 

seseorang itu dapat diterima sebagai muslim. Oleh karena itu, kehidupan 

Islam yang sempurna haruslah dibina diatas iman yang benar meliputi seluruh 

aspek kehidupan.

2. Islam sebenarnya merupakan cerminan iman kedalam amal perbuatan, maka 

akan terwujud suatu kehidupan nyata dalam amal perbuatan dan praktek 

kehidupan sehari-hari dengan akhlak dan muamalat.

3. Taqwa adalah suatu keadaan jiwa yang timbul disebabkan karena perasaan 

takut kepada Allah sehingga tampak dalam kehidupannya. Keadaan jiwa 

itulah yang akan menjadikan peka  terhadap setiap tingkahlakunya sesuai 

dengan keridhaan Allah dan akan nyata dalam stiap aspek  kehidupannya.

4. Ikhsan adalah selalu dalam keadaan diawasi Allah dalam segala ibadah yang 

terkandung dalam iman dan ihsan hingga seluruh ibadahnya benar-benar 

ikhlas karena Allah.35

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa tingkah laku manusia akan selalu berkaitan erat dengan 

pemahaman yang diyakininya dan proses pembentukan kepribadian Islam. Ketika 
                                                

34Rahmawati, Akhlak dalam Islam, (Kendari: CV SHADRA, 2008), h. 74.
35Ibid, h. 76.
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pemikiran dan tingkah lakunya baik, maka akan melahirkan kepribadian baik, 

namun jika keduanya buruk atau salah satunya buruk maka akan menghasilkan 

kepribadian buruk pula.

5. Ciri-ciri Kepribadian

Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan beberapa ciri-ciri kepribadian Islam, 

yang dikutib oleh Ali Abdul Halim, dalam bukunya Perangkat-Perangkat 

Tarbiyyah Ikhwanul Muslimin, adalah sebagai berikut :

a. Taatkala terbentuk pada diri seseorang muslim aqliyah dan nafsiyah 
Islam, maka dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang prajurit 
sekaligus mampu memimpin dalam waktu yang bersamaan.

b. Mampu menggabungkan antara sifat kasih sayang dengan sifat tegas.
c. Mampu memahami kehidupan dengan benar dan sanggup menguasai 

kehidupan sesuai dengan haknya dan berupaya meraih kehidupan 
akhirat.

d. Tidak dapat ditaklukan oleh sifat penghamba dunia, tidak didominasi 
sikap fanatik, buta terhadap agama, dan tidak menyengsarakan diri 
sendiri.

e. Pada saat yang sama, dia menjadi pahlawan jihad sekaligus singa 
podium dan mampu menjadi orang yang terkemuka/mulia namun 
bersifat rendah hati.

f. Mampu memadukan antara perkara pemerintahan dengan fikih (hukum-
hukum syara’) dan juga mampu memadukan antara aspek perdagangan 
dan politik.

g. Orang yang khusu’ dalam  beribadah untuk menggapai ridha Allah, 
berpaling dari perkataan yang sia-sia, membayar zakat dan menundukan 
pandangannya, menjaga amanat-amanatnya, menunaikan janji-janji, dan 
berjihad di jalan Allah.36

Ciri-ciri kepribadian Islam seorang muslim diantaranya, senantiasa 

memelihara akalnya dengan ilmu dan rajin menuntut ilmu, tidak berdua-duaan 

dengan laki-laki asing, menutup aurat dan berhijab secara syar’i, menjauhkan diri 

                                                
36Ali Abdul Halim Mahmud, Perangkat-Perangkat Tarbiyyah Ikhwanul Muslimin,(Solo: 

Era Intermedia, 2005), h.18-20.
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dari campur-baur (ikhtilath), melakukan amarma’ruf nahy munkar, tidak 

bertabarruj dan berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan, memilih teman-

teman dekat yang shalihah dan gemar mengadakan atau menghadiri majelis-

majelis iman, mencintai para wanita muslimah dan bersaudara dengan mereka 

karena Allah, suka memberi nasihat yang baik, pandai menjaga diri, tidak berbuat 

sesuatu yang sia-sia atau tidak bermanfaat, menghindarkan lisannya dari ghibah, 

bersifat penyayang, berjiwa lembut, menundukkan perilaku dan kebiasaannya 

pada timbangan Islam, tidak menyerupai kaum laki-laki, berusaha mendamaikan 

kaum muslimah yang saling bermusuhan, bersabar atas perilaku para wanita yang 

kurang menyenangkan dirinya dan lain-lain.37

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ciri-ciri kepribadian Islam pada dosen

adalah ketika menjadikan Islam sebagai landasannya dalam berfikir dan bebuat, 

sehingga menyebabkan mereka tepat dalam mengambil langkah dalam 

kehidupannya  dan mampu memecahkan permasalan yang dihadapinya sesuai 

dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam serta menjadi teladan  bagi yang 

lainnya di tengah-tengah masyarakat kampus. 

Kepribadian dosen akan menentukan bagi keberkesanan dosen dalam 

melaksanakan tugasnya. Kepribadian dosen, terlebih dosen pendidikan agama 

Islam, tidak hanya menjadi dasar bagi dosen untuk berperilaku, tetapi juga akan 

menjadi model keteladanan bagi para mahasiswanya dalam perkembangannya. 

Oleh karena itu, kepribadian dosen-dosen dibina dan dikembangkan dengan 

sebaik-baiknya, dosen-dosen terlebih dosen pendidikan agama Islam, diharapkan 

                                                
37Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, kepribadian Muslimah, Surabaya: Risalah Gusti, 1991, h. 

126.
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mampu menunjukkan kualitas ciri kepribadian yang baik dalam hal cara 

berpakaian, jujur,terbuka, penyayang, penolong, penyabar, kooperatif, mandiri 

dan sebagainya.38

Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan, dosen harus 

memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan 

kepribadian sebagai pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat dibanding 

profesi lainnya, ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa dosen biasa di 

gugu dan ditiru, digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan dosen 

bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani.39

Dari beberapa pendapat diatas penulis menggambungkan pengertian 

pengembangan dan pengertian kepribadian sehingga penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Pengembangan kepribadian adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

seluruh rangkaian penggabungan atau interpretasi antar pemikiran, aspek 

kejiwaan, aspek cara berpakaian dan tingkah laku dari sikap-sikap seseorang 

untuk berbuat mengetahui, berfikir, dan merasakan secara khusus apabila 

berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. 

Dari uraian tentang pengertian di atas penulis menganalisis bahwa

pengembangan kepribadian, yaitu usaha untuk meningkatkan keseluruhan pola 

(bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan bentuk tubuh serta unsur-

unsur psiko-fisik lainnya yang selalu menampakkan diri dalam kehidupan 

seseorang. Dengan kata lain kepribadian dapat dikatakan yang mencakup semua 

                                                
38

Tohirin, Psikologi Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 1993), 169-170.

39
Mulyasa, Menjadi Guru professional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan

Menyenangkan, (Jakarta :PT. Remaja Rosdakarya), 48.
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aktualisasi (penampilan) yang selalu tampak pada diri seseorang, merupakan 

bagian yang khas atau ciri dari seseorang. 

C. Kompetensi Kepribadian Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Pemerintah menetapkan bahwa seorang guru perlu kiranya memiliki empat 

kompetensi. Kompetensi tersebut antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.40 Namun penulis 

lebih kepada kompetensi kepribadian Karena kepribadian inilah yang paling 

banyak memicu polemik dikalangan orang tua maupun masyarakat serta 

kepribadian inilah yang akan menjadi teladan bagi mahasiswa.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, 

dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Sejalan dengan pendapat 

tersebut Muhammad Surya mengemukakan bahwa:

kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu 
kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan agar dapat menjadi guru 
yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang 
berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan 
perwujudan diri.41

Pasal 28 PP No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, 

menyebutkan bahwa: Pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 

empat jenis kompetensi, yakni, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional 

dan sosial.42 Penguasaan empat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki setiap 

                                                
40 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan  Menteri Pendidikan RI 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2012),h.8.
41 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung : Yayasan 

Bhakti Winaya, , 2003), h. 138.
42PP No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
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pendidik untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional seperti yang disyaratkan 

Undang-Undang Guru dan Dosen. Kompetensi dosen dapat diartikan sebagai 

kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam bentuk 

perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang pendidik dalam 

menjalankan profesinya. Tanpa bermaksud mengabaikan salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki seorang dosen, kompetensi kepribadian kiranya harus 

mendapatkan perhatian yang lebih. Sebab, kompetensi ini akan berkaitan dengan 

idealisme dan kemampuan untuk dapat memahami dirinya sendiri dalam kapasitas 

sebagai pendidik. 

Esensi kompetensi kepribadian pendidik semuanya bermuara ke dalam 

internal pribadi pendidik. Kompetensi paedagogik, profesional dan sosial yang 

dimiliki seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya akan 

lebih banyak ditentukan oleh kompetensi kepribadian yang dimilikinya. Tampilan 

kepribadian pendidik akan lebih banyak memengaruhi minat dan antusiasme 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pribadi pendidik yang 

santun, respek terhadap peserta didik, jujur, ikhlas dan dapat diteladani, 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam pembelajaran 

apa pun jenis mata pelajarannya. 

Suroso Abdussalam dalam bukunya mengatakan bahwa:

Kompetensi pribadi itu adalah  meliputi beriman/bertaqwa dan istiqamah di 
jalan taqwa; mereka adalah yang minimal memahami, meyakini dan 
mengamalkan serta komitmen dan konsisten terhadap rukun islam dan 
rukun iman, serta rukun ihsan. Pemikiran, sikap, dan tingkah lakunya 
sehari-hari, baik ketika bertugas sebagai pendidik/guru maupun di luar itu, 
senantiasa mengukur dirinya dengan ketiga rukun tersebut. Ketiga rukun 
tersebut di dalam manifestasi/perwujudan di dalm lembaga pendidikan 
islam berupa komitmen dan konsisten (istiqomah) atas asas/landasan 
pendidikan islam, arah, bentuk, dan prinsip-prinsip pendidikan islam.43

                                                
43 Suroso Abdussalam,  Arah & Asas Pendidikan I slam, (Surabaya: PT. Elba Fitrah 

Mandiri Sejahtera, 2011), h.159.
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Dari seluruh pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa kompetensi kepribadian dosen adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang pendidik untuk menampilkan kepribadian yang unik dan khas yang 

tercermin dalam pola pikir dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

indikator: 

1. Memiliki kepribadian yang berwibawa.

2. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan

D. Relevansi Pengembangan Kepribadian Dosen Berdasarkan UU NO.14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Guru dan dosen sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, 

memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok 

seorang guru dan dosen  akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik 

maupun masyarakatnya, sehingga guru dan dosen  akan tampil sebagai sosok yang 

patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap 

dan perilakunya). 44 Kepribadian guru dan dosen dan dosen merupakan faktor 

terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Dalam kaitan ini, Zakiah Daradjat

dalam bukunya supriyadi strategi belajar dan mengajar mengatakan bahwa

Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan 
Pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau
penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak didik yang masih 
kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami
goncanagan jiwa (tingkat menengah).45

                                                
44 Sitti Suwadah Rimang, Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna, (Bandung:  
Alfabeta, 2011),  h.1.
45Supriyadi, Strategi  Belajar Dan Mengajar, (Yogyakarta : Jaya Ilmu 2013) h.39
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Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dan 

dosen dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan 

keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta 

merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan 

memadai dalam situasi tertentu. Guru dan dosen yang fleksibel pada umumnya 

ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia 

memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang 

prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam Undang-undang Guru dan 

dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik”.46

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa relevansi 

pengembangan kepribadian dosen dengan UU NO.14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen ialah  Adanya kesamaan yang berkaitan dengan macam-macam 

kepribadian yang harus dimiliki oleh dosen. Artinya  kompetensi kepribadian 

yang tercantum dalam Undang-undang guru dan dosen mengisyaratkan untuk 

memiliki kepribadian yang Bertanggungjawab, Memiliki kepribadian yang 

berwibawa, Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, Memiliki akhlak mulia 

dan menjadi teladan. pada pengembangan kepribadian nantinya ke enam aspek 

tersebut yang akan ditingkatkan, jadi pengembangn kepribadian dengan UU No 

14 Tahun 2005 sangat erat kaitannya.

                                                
46 Ibid, 39.
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E. Kajian relevan

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh 

penulis, Penelitian relevan di lakukan oleh saudari Suaibah mahasiswa STAIN 

dengan judul “47Pengaruh Kompetensi Kepribadian Dosen Terhadap Motivasi 

Berprestasi Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin 

Kendari”berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada korelasi negatif 

sangat rendah antara variabel kompetensi kepribadian dosen terhadap motivasi 

berprestasi mahasiswa Tarbiyah PAISTAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 

sedangkan secara kuantitatif diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi kepribadian dosen terhadap motivasi berprestasi 

mahasiswa tarbiyah PAI STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Lebih lanjut 

penelitian relevan yang kedua dilakukan oleh saudari Tuti Suriyanti mahasiswa 

STAIN Sultan Qaimuddin kendari dengan judul “ Pengaruh Kompetensi Sosial 

Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Bidang Studi Akidah Akhlak Di MAS 

Bahrul Mubarak Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe” bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MAS Bahrul Mubarak.48

Penelitian lain yang dilakukan oleh saudari Irawati L mahasiswa STAIN 

Sultan Qaimuddin kendari dengan judul “ Pengaruh Kompetensi Profesional 

Guru Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa SMP

                                                
47 Suaibah, Pengaruh Kompetensi Kepribadian Dosen Terhadap Motivasi Berprestasi 

Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Agama Islam STAIN Kendari, 2012.

48Tuti Suriyanti . Pengaruh Kompetensi Sosial Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 
Bidang Studi Akidah Akhlak Di MAS Bahrul Mubarak Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten 
Konawe. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam STAIN Kendari,2010.



34

Negeri 2 Kabawo Kab. Muna” bahwa profesional guru mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan motivasi belajar Siswa SMP Negeri 2 Kabawo

meliputi penguasaan terhadap bidang studi  yang akan di ajarkan, pemahaman 

dan keterampilan dalam mengelola program pengajar, keterampilan memilih dan 

menggunakan model-model mengajar, strategi belajar,  dan metoda-metode  

mengajar yang bervariasi, kemampuan dan keterampilan menerapkan prinsip-

prinsip  pengukuran dan penilaian, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

menerapkan sistem-sistem intruksional dalam proses belajar mengajar.49

Penelitian di atas dan penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan.

Persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah obyeknya yaitu sama-

sama meneliti tentang dosen. Lebih lanjut perbedaan penelitian peneliti dengan 

kajian relevan adalah dari segi pembahasannya yaitu peneliti sebelumnya meneliti

tentang Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam, sedangkan peneliti lebih kepada bagaimana 

pengembangan kepribadian dosen PAI di FTIK IAIN Kendari.

                                                
49 Irawati L. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Terhadap Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Smp Negeri 2 Kabawo Kab. Muna. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam STAIN Kendari,2010.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

kualitatif deskriptif. “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif

suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya

belum pernah diketahui.1alam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan 

akurat secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara 

kualitatif, yaitu mengambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya 

sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan 

bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan.2

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini berlangsung di kampus IAIN Kendari waktu yang dibutuhkan

dalam penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak bulan agustus-oktober.

C. Sumber Data

Dalam menentukan Sumber data dalam penelitian ini peneliti mengunakan

cara snowball sampling (sampel bergulir) yang merupakan salah satu bentuk dari

purposipe sampling (penunjukan langsung) yaitu dengan menentukan satu atau

                                                          
1Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung, CV 

Alfabeta, 2006), h. 4

2Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet I (Yogyakarta, 2000), h. 15 


