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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teoritik 

2.1.1 Persepsi Siswa 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui 

pancaindranya. Sehingga setelah proses penginderaan seseorang terjadi,  maka seseorang akan  

memproses hasil penginderaan tersebut yang disebut dengan persepsi. 

Slameto dalam  nuryovi dkk (2017: 220) memberikan pengertian Persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia). Sedangkan menurut 

Slameto dalam Saputera (2016: 13) berpendapat bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya peran atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia terus-menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu 

indera penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium . 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa persepsi siswa merupakan 

suatu proses penginderaan berupa pengamatan, pengingat, dan pengidentifikasian yang dialami 

seorang siswa terhadap suatu obyek di lingkungan pendidikannya. Setelah individu siswa 

menginderakan objek di lingkungan tersebut, yang kemudian ia memproses hasil 

pengindraannya itu, sehingga timbullah makna tentang objek tersebut yang ditemuinya dalam 

suatu pendidikan dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan guru. 

2.1.2 Persepsi Siswa Terkait  Kompetensi Kepribadian  Guru 

Secara etimologi kepribadian berasal dari bahasa latin personare yang berarti 

mengeluarkan suara, istilah ini digunakan untuk menunjukkan suara dari percakapan seorang 



 

11 
 

pemain sandiwara melalui topeng yang dipakai oleh pemain itu (Ngalim Purwanto,2013:154). 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kepribadian adalah sifat hakiki yang 

tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang lain 

ataubangsa lain”. 

Menurut E. Mulyasa dalam Imron (2015: 12), kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai 

perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan 

memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang 

menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Hal ini juga 

dapat dipahami bahwa kompetensi adalah merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan 

yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilakunya. Guru sebagai pemegang peran utama 

pendidikan harus dapat mengupayakan proses pendidikan dan pembelajaran yang 

diselenggarakannya dengan seefektif mungkin, agar mampu memberikan hasil terbaik bagi 

peserta didiknya. Oleh karena itu, mengingat demikian strategis tugasnya maka seorang guru 

harus memenuhi berbagai kompetensi sebagai seorang pendidik.  

Menurut Samana dalam Ali (2015), kompetensi guru adalah kemampuan yang 

ditampilkan guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat. Jadi kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru 

dalam menjalankan profesi keguruannya (h. 168). Pendapat lain mengartikan bahwa kompetensi 

guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual 

yang secara kaffah membentuk kompetensi standar propesi guru yang berupa penguasaan materi, 

pemahaman terhadap perserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalisme (Tabi’in, 2016, h. 156).  
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Kompetensi guru dibagi menjadi empat macam, yang mana banyak perbedaan  klasifikasi 

antar para ahli namun memiliki inti yang sama. Berikut akan dijelaskan  tentang macam macam 

kompetensi guru menurut Standar Nasional Pendidikan  Pasal 28 ayat (3) dalam Mulyasa 

(2009:75-187):  

2.1.2.1 Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola  pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,  perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan  peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

2.1.2.2 Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,  stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan  berakhlak mulia.  

2.1.2.3 Kompetensi Profesional  

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi  pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing  peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  

2.1.2.4 Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari  masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,  sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
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Sifat (kepribadian) yang harus dimiliki oleh guru tersebut sangat terkait dengan posisi 

guru sebagai teladan dan panutan bagi siswanya, sehingga perilaku yang dimiliki guru dapat 

memotivasi belajar siswa. Indikator dalam persepsi siswa mengenai kompetensi kepribadian 

guru yang sesuai dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

Kompetensi kepribadian guru ini merupakan variabel independent atau variabel yang 

mempengaruhi yang selanjutnya disebut sebagai variabel X . Kompetensi kepribadian guru 

adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan keahlian 

terhadap tugas  atau peranan. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang 

membuatnya sanggup mengaplikasikan prestasi unggulan pekerjaan tertentu dan situasi 

tertentu (Ubaedy,2007:6).  

Kompetensi kepribadian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahaun 2005, pada 

pasal 28, ayat 3 ialah kemampuan kepribadian yangmantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, 

menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Kedudukan guru sebagai pendidik tidak bisa 

dilepaskan dari guru sebagai pribadi. Kepribadian guru sangat mempengaruhi peranannya 

sebagai pendidik dan pembimbing. Seorang guru dalam mendidik dan membimbing siswanya 

tidak hanya dengan bahan yang ia sampaikan, tetapi dengan seluruh kepribadiannya. 

 

 Kompetensi Kepribadian Guru adalah suatu totalitas terorganisir dari disposisi-

disposisi psikis manusia yang individual yang memberi kemungkinan untuk membedakan 

ciri-cirinya yang umum dengan pribadi yang lain (Nursyamsi, 2014:33) 
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Kepribadian juga merupakan pola menyeluruh semua kemampuan, perilaku, perbuatan, 

serta kebiasaan seseorang, baik dari segi jasmani, rohani, mental, maupun emosi yang ditata 

dalam suatu cara yang khas dengan mendapat pengaruh dari luar, pola tersebut terwujud  

menjadi sebuah tingkah laku dalam usaha menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang 

dikehendaki (Sedaryansi, 2010:2). 

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahawa kepribadian adalah rangkaian 

perilaku dan kebiasaan yang menjadi ciri khas seseorang dan bersifat pribadi baik dari segi 

jasmani dan rohani dalam usaha menjadi manusia seutuhnya. Kompetensi Kepribadian 

merupakan kemampuan personal yang mencerrminkan guru yang professional. Dikutip dari 

Sholeh Hidayat, Kompetensi Kepribadian Guru dan Indikatornya yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Kepribadian yang mantap, dan stabil 

Kepribadian yang mantap dan stabil maksudnya kepribadian yang bertindak sesuai 

aturan dan semua norma yang berlaku. Berkepribadian mantap artinya tidak mudah 

terpengaruh dan mempunyai prinsip sebagai guru berkompeten dan bisa membaca situasi 

apapun sehingga bisa bersikap dengan tepat.Sama halnya dengan kepribadian yang stabil, 

yaitu seberapa kuat seseorang dalam mengatur kestabilan emosi dari rangsangan yang tidak 

mengenakkan dan mengatur emosi ketika menghadapi situasi yang tidak baik sehingga 

menghasilkan pemikiran yang baik. Adapun indikator dari Kepribadian yang mantap dan 

stabil adalah: 

a) Bertindak sesuai dengan norma hukum  

b) Bertindak sesuai dengan norma sosial  
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c) Bangga sebagai guru  

d) Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norna  

2) Kepribadian yang dewasa 

Kepribadian dewasa berarti mempunyai pemikiran dan cara pandang yang matang, 

Kepribadian yang dewasa dapat dilihat dari bagaimana seseorang bisa mengendalikan  

emosinya dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Adapun 

indikator untuk kepribadian dewasa adalah:  

a) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik  

b) Memiliki etos kerja sebagai guru  

3) Memliki kepribadian yang arif  

Arif disini adalah tindakan yang memberikan manfaat, terbuka dalam berpikir dan 

bertindak terhadap peserta didik, sekolah, masyarakat, dan dirinya sendiri.Bersikap bijaksana 

dalam menghadapi suatu masalah dan bersikap cerdik ketika menyelesaikan suatu masalah. 

Adapun indikator dari kepribadian yang arif adalah: 

a) Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peseerta didik, sekolah, dan 

masyarakat  

b) Menunjukan keterbukaan 

Dikutip dalam buku Prof. Dr. Hamka, Ibnu Sina mengatakan bahwa “orang arif 

senantiasa tersenyum simpul dan bermuka jernih. Bagaimana hatinya tidak bergembira 

padahal dia telah memperoleh kebenaran yang dicarinya”“Órang yang arif berani! Bagaimana 

dia tidak akan berani padahal cintanya kepada kebenaran telah menyebabkan dia tidak takut 
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mati”“orang yang arif itu dermawan. Bagaimana dia tidak akan dermawan padahal harta 

benda baginya bukanlah kekayaan. Kekayaan sejati adalah cintanya kepada kebenaran.” 

”Orang yang arif itu suka memaafkan. Bagaimana dia tidak pemaaf padahal ia menyadari 

bahwa setiap manusia uang berakal yang mencari kebenaran dan setiap orang yang mencari 

kebenaran akan bertemu dengan kesulitan. Jika dia sulit, tentu orang lain sulit juga. Tidaklah 

pantas orang itu dimaafkan (Hamka, 2014:62) 

4) Memiliki kepribadian yang berwibawa  

Berwibawa adalah sikap yang menunjukkan pribadi yang disegani yang memberikan 

pengaruh positif di sekitarnya.Mempunyai pembawaan baik dan dihormati sehingga dapat 

mempengaruhi sekitarnya dengan sikap kepemimpinan yang bagus dan penuh daya tarik. 

Adapun indikator kepribadian yang berwibawa adalah: 

a) Memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik  

b) Memiliki perilaku yang disegani  

5) Berakhlak Mulia dan menjadi teladan 

Akhlak mulia adalah tingkah laku dan ucapan yang baik dan terpuji. Guru berakhlak 

mulia adalah guru yang mempunyai akhlak yang menjadi teladan bagi siswa-siwanya. Akhlak 

mulia terlahir dari keyakinan yang mantap terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga 

melahirkan ketaqwaan dalam aspek sosial yang tertuang dalam sikap sesama manusia maupun 

spiritualnya dalam hal ibadah terhadap Tuhan-Nya.Menjadi teladan berarti seseorang yang 

dijadikan contoh yang baik bagi lainnya. Guru menjadi sorotan bagi siswanya dalam 

bertindak. Sebagai guru teladan, guru harus memerhatikan hal-hal berikut ( Barnawi, 

2012:160) :  
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a) Sikap dasar atau postur psikologis, seperti keberhasilan, pekerjaan, hubungan 

antarmanusia, agama, dan sebagainya.  

b) Bicara dan gaya bicara: penggunaan Bahasa yang baik dan benar  

c) Kebiasaan bekerja yang: gaya yang dipakai dalam bekerja  

d) Sikap yang diperolah melalui pengalaman dan kesalahan  

e) Penampilan yang menampakkan kepribadiannya  

f) Hubungan sosial  

g) Perilaku atau suatu pe rtahanan yang digunakan untuk melindungi diri dan bisa juga 

menyaikiti orang lain 

h) Proses berpikir  

i) Selera yang merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan  

j) Keputusan sebagai cermin keteranpilan rasional dan intuitif  

k) Kesehatan dan gaya hidup  

Adapun indikator dari berakhlak mulia dan menjadi teladan dalam kompetensi 

kepribadian guru adalah: 

a) Bertindak sesuai dengan norma religius (iman, taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong) 

b) Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik  

Kompetensi kepribadian guru ada 5, yaitu kepribadian yangmantap dan stabil, 

kepribadian yang dewasa, kepibadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, berakhlak mulia 

dan menjadi teladan. Kelima sub-kompetensi tersebut penting bagi guru kembangkan agar 

terbentuknya guru yang professional. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai persepsi siswa dan kompetensi guru, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi siswa tentang kompetensi guru adalah penilaian siswa 

terkait dengan kompetensi guru berdasarkan pengamatan mereka yang terjadi selama proses 

belajar. 

2.1.3 Motivasi Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Motivasi  

Motivasi berpangkal dari kata “motif”, yang dapat di artikan sebagai daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat di katakan sebagai daya 
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penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan a ktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat di artikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat di artikan sebagai gaya 

penggerak yang telah terjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama 

bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat di rasakan/mendesak.  

Menurut Sadirman (2014:73) bahwa motivasi dapat di katakan serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk menghilangkan 

perasaan tidak suka itu. Sedangkan menurut Hamalik (2009:158) bahwa motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang di tandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Dari pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa motivasi merupakan suatu 

dorongan yang di miliki seseorang utuk melakukan sesuatu, dan juga sebagai pemberi arah 

dalam tingkah lakunya.  

2.1.3.2 Motivasi Belajar  

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Belajar adalah 

perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil 

dari praktik atau penguatan yang di landasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsic, berupa hastrat dan keinginan 

berhasil serta serta dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknys adalah  adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan 

belajar yang menarik. Kedua faktor tersebut di sebabkan oleh rangsangan tertentu, 
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sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

semangat (Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd, 2014:23). 

Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Motivasi belajar adalah suatu  penggerak atau kekuatan yang  terdapat dalam diri siswa 

untuk melakukan sesuatu guna mengarahkan pada tujuan yang hendak di capai dengan 

aspek yang di teliti mencakup motivasi intrinsic dan motivasi ekstrinsik. Indicator untuk 

mengukur motivasi intrinsikdi lihat dari aspek berikut : kebutuhan, peningkatan 

pengetahuan, dan cita-cita  terdiri dari indicator : (1) keinginan belajar , (2) senang 

mengikuti pelajaran, (3) mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, (4) memiliki 

kemandirian dalam mengerjakan tugas belajar, (5) tekun dan mampu mendislinkan diri 

secara aktif dalam belajar, (6)mengembangkan bakat dengan segala tenaga, (7) waktu dan 

kempuan dan adanya inisiatif dan tanggung jawab yang tinggi untuk meningkatkan 

pengetahuan. Sementara motivasi ekstrinsik di nilai dari aspek : sarana  belajar, 

lingkungan sekitar, orang tua,  dengan indicator yang di teliti mencakup : (1) ingin 

mendapat perhatian (2) ingin dapat pujian (3) ingin dapat penghargaan orang tua (Fatimah 

Djafar, 2014:6).  

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat di katakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sadirman, 

2014:75). 
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2.2.3.2 Fungsih Motivasi dalam belajar 

Ada tiga fungsi motivasi dalam belajar.  

a) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan di kerjakan. 

b) Menentukan arah pebuatan, yakni dari arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus di kerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuan. 

c) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan pembuatan-pembuatan apa yang harus 

di kerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanaat bagi tujuan tersebut (Sadirman,2014 : 85). 

Berdasarkan fungsih motivasi di atas, dapat di simpulkan bahwa fungsi 

motivasi adalah mendorong manusia untuk melakukan sesuatu sehingga biasa 

menentukan arah dari apa yang telah di lakukannya, dan dapat memilih perbuatan 

yang serasi dengan tujuan dari perbuatannya. 

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: 

2.2.1 Penelitian yang di lakukan Mohamad J. E. Sulaki (2018) dengan judul penelitian 

“pengaruh persepsi peserta didik tentang kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi 

belajar peserta didik di SMK Negeri 8 Bandung” menyimpulkan bahwa persepsi tentang 

kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 

2.2.2 Penelitian yang di lakukan oleh Arisman Dkk (2018) dengan judul pengaruh 

kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar peserta didik mtsn 2 bone  
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kabupaten bone”, menyimpulkan bahwa (1) Kompetensi kepribadian guru MTsN 2 Bone 

berada pada kategori sedang, dengan frekuensi 10 dan persentase 55% dengan nilai rata-

rata 76,01 dari skor idel 80. (2) Motivasi belajar peserta didik MTsN 2 Bone berada pada 

kategori sedang, dengan frekuensi 54 dengan persentase 64,30% dengan nilai ratarata 

78,55 dari skor ideal 92. (3) Terdapat pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

motivasi belajar peserta didik sebesar 50.3%. Implikasi penelitian ini adalah bahwa 

kompetensi kepribadian guru lebih ditingkatkan lagi. Kompetensi kepribadian guru dapat 

terhadap motivasi belajar peserta didik di MTsN 2 Bone. Sebab seorang guru memegang 

kunci utama dalam menstimulus motivasi belajar peserta didik. 

 

Tabel 2.2 Perbedaan dan persamaan Penelitian ini dengan penelitian relavan 

No. 
Penelitian 

relevan 
Perbedaan Persamaan 

 1. 

Mohamad J. 

E. Sulaki 

(2018) 

1. Metode  penelitian  yang  penulis  

gunakan  di  dalam  penelitian  ini  

adalah  dengan  

menggunakan metode ex post facto 

2. Analisis data digunakan uji regresi 

sederhana 

 Variabel bebas 

dan variabel 

terikat sama. 

 2. 
Arisman Dkk 

(2018) 

 1. Penelitian  ini  menggunakan  

penelitian  penjelasan  (explanatory  

research)  

yatu menjelaskan variabel dependen 

dan indepensen melalui pengujian 

hipotesis.  

2. Analisis data digunakan analisis 

regresi linear sederhana dan analisis 

regre si  

linear ganda 

Variabel bebas 

kedua penelitian 

ini yaitu 

kompetensi 

kepribadian. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian terdapat pengaruh persepsi siswa 

terkait kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar Matematika  dengan hipotesis 

kalimat dan hipotesisi statistik sebagai berikut: 

2.3.1 Hipotesis Kalimat 

H0=  Tidak terdapat pengaruh persepsi siswa terkait kompetensi kepribadian guru 

terhadap motivasi belajar Matematika   

H1= Terdapat pengaruh persepsi siswa terkait kompetensi kepribadian guru terhadap 

motivasi belajar Matematika   

2.3.2 Hipotesis Statistik 

 H0 :   = 0  

H1 :    0 

  


