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BAB II 

 LANDASAN TEORI    

A. Pengertian Korelasi 

Korelasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “correlation” yang di 

terjemahkan bahasa Indonesia yaitu adalah hubungan atau saling hubungan 

timbal balik.
11

Korelasi dari bahasa Latin: Con: artinya ikut sedangkan 

Rolation: artinya berhubungan, keadaan dimana kedua belah pihak 

berhubungan satu sama lain, saling berhubungan, hubungan yang satu dengan 

yang lainnya.
12

Korelasi dalam pendapat departemen pendidikan dan 

kebidayaan adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat
13

. Dalam kamus 

lain korelasi diartikan sebagai korelasi berasal dari bahasa Inggris Correlate 

yang artinya sangkut paut
14

 dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan 

dengan “hubungan”, atau “hubung”, atau “hubungan timbal balik”.
15

Secara 

sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika 

dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas 

pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam 

statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau 
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lebih yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi 

karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena 

kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada 

variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara 

teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi 

negatif).
16

 

Jadi, penulis berpendapat korelasi yaitu hubungan atau mencari hubungan 

antara variabel dengan variabel lain dengan hasil apakah Hipotesis Alternatif 

(Ha) atau Hipotesis Nihil (H0). 

B. Kepribadian Guru Quran Hadis 

Ada dua pembahasan yang perlu dipaparkan yaitu persepsi dan 

kepribadian guru. 

1. Kepribadian Guru 

a. Pengertian kepribadian guru 

Secara etimologi kepribadian atau  personality berasal dari 

bahasa latin personare yang berarti mengeluarkan suara (to 

sound through), istilah ini digunakan untuk menunjukan suara 

dari percakapan seseorang pemain sandiwara melalui topeng 

yang dipakai oleh pemain itu.
17

 Dalam Tesaurus Bahasa 

Indonesia kepribadian adalah pembawaan, prilaku, atau sifat.
18
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Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kepribadian 

adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau 

bangsa yang membedakan dirinya dari orang atau bangsa 

lain”.
19

 Menurut istilah, banyak fakta yang mengemukakan 

definisi kepribadian antara lain: 

Menurut Ahmad D. Marimba definisi kepribadian meliputi 

kualitas keseluruhan dari seseorang. Kualitas ini akan nampak 

dalam cara-caranya berbuat, berpikir, mengeluarkan pendapat, 

sikapnya, minatnya, filsafat hidupnya serta kepercayaan-

kepercayaannya.
20

 

Menurut Gordon Willard Allport kepribadian adalah suatu 

organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang 

menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas.
21

 

Kata dinamis menunjukkan bahwa kepribadian bisa berubah-

ubah, dan antar berbagai komponen kepribadian (yaitu sistem-

sistem psikofisik) atau dapat disebut juga sifat, sikap dan 

prilaku terdapat hubungan erat. Hubungan-hubungan itu 

terorganisir sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama 
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mempengaruhi pola perilakunya dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya.
22

 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, ada beberapa 

karakteristik untuk mengenali kepribadian, yaitu: 

1) Penampilan fisik. 

2) Temperamen. 

3) Kecerdasan dan kemampuan 

4) Arah minat dan pandangan mengenai nilai-nilai. 

5) Sikap sosial. 

6) Kecenderungan dalam motivasi. 

7) Cara-cara pembawaan diri.
23

  

Menurut Ngalim Purwanto, ada enam aspek kepribadian 

yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu: 

1) Sifat kepribadian 

2) Intelegensi atau kecerdasan 

3) Pernyataan diri dari cara meminta kesan-kesan 

4) Kesehatan 

5) Bentuk tubuh 

6) Sikap terhadap orang lain.
24
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Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa kepribadian merupakan suatu kebulatan 

yang ada dalam diri seseorang yang bersifat kompleks yang 

satu sama lain saling mempengaruhi dan berhubungan. Adapun 

kekomplekkan itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang 

datang dari dalam maupun dari luar dari orang tersebut. 

Kepribadian adalah suatu totalitas psikopsikis yang kompeks 

dari individu sehingga nampak di dalam tingkah lakunya yang 

unik. Kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan 

bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari 

lingkungan serta pendidikan, yang membentuk kondisi 

kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap 

kehidupan.
25

 

Berdasarkan pengertian kepribadian itu  meliputi   segala   

corak   perilaku   dan   sifat   yang   khas   dan dapat 

diperkirakan pada diri seseorang atau lebih bisa dilihat dari 

luar, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri 

terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu 

merupakan satu kesatuan fungsional   yang   khas bagi individu 

itu, seperti bagaimana kita bicara, penampilan fisik, dan 

sebagainya. Sedangkan karakter  lebih bersifat inheren dan 

tidak tampak secara langsung. Seperti bagaimana sikap kita 
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menghadapi orang lain, sifat kita,  dan sebagainya. Menurut 

Florence Littauer dalam bukunya yang berjudul Personality 

Plus, kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu 

dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi 

dengan serangkaian situasi. Maka dari itulah situasi diciptakan 

dalam pembelajaran   harus  diseimbangkan dengan   kebiasaan 

dan tindakan seorang anak, sehingga terdapat perasaan yang 

memaksa atau tertekan dalam diri anak.
26

Adapun kepribadian 

setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri 

pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan 

seorang guru dari guru yang lainnya. Kepribadian sebenarnya 

adalah suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat 

penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam 

menghadapi setiap persoalan, Prof.Dr. Zakiah Darajat 

mengatakan bahwa kepribadian yang sesuangguhnya adalah 

abstrak (ma’nawi), sukar dilihat atau diketahui secara nyata, 

yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam 

segala segi dan aspek kehidupan. Misalnya dalam tindakannya, 

ucapan, cara bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi setiap 

persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang berat.
27
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Faktor yang paling penting dalam diri seseorang adalah 

kepribadiannya.
28

 

Menurut Sutari Imam barnadip dalam Abidin Ibnu Rusn 

mensyaratkan, seorang guru harus mempunyai kesenangan 

bekerja sama dengan orang lain dan untuk kepentingan orang 

lain, sehat jasmani dan rohani, betuk-betul berbakat, 

berkepribadian baik dan kuat, disenangi dan disegani oleh 

murid, emosinya stabil, tidak lekas marah dan tidak penakut, 

tenang, objektif, bijaksana, susila tingkah lakunya, jujur dan 

adil.
29

 

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri 

dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna demikian, 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 

mempunyai kepribadian yang baik atau berakhlak mulia. 

Sebaliknya, bila seseorang melakukan suatu sikap dan 

perbuatan yang tidak baik menurut pandangan masyarakat, 

maka dikatakan bahwa orang itu tidak mempunyai kepribadian 

yang baik atau mempunyai akhlak yang tidak 
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mulia.
30

Kepribadian adalah unsur yang menentukan keakraban 

hubungan guru dengan anak didik. Kepribadian guru akan 

tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan 

membimbing anak didik. Alaxander Meikeljohn (1971: 13) 

mengatakan: “No one can be a genuine teacher unless he is 

himself actively sharing in the human attempt to understand 

men and their word.”. 

Dikatakan bahwa kepribadian itu mengandung pengertian 

yang komplek. Ia terdiri dari berbagai macam aspek, baik fisik 

maupun psikis. Beberapa aspek kepribadian yang penting 

berhubungan dengan pendidikan, dalam rangka pembentukan 

pribadi anak didik adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan. Kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

dimiliki seseorang, dan jenis pengetahuan apa yang lebih 

dikuasainya, semua itu turut menentukan pribadinya. 

b. Keterampilan. Keterampilan seseorang dalam mengerjakan 

sesuatu, sangat mempengaruhi bagaimana cara orang itu 

bereaksi terhadap situasi-situasi tertentu. 

c. Penguasaan dan kuat lemahnya perasaan. Ada orang yang 

pandai menguasai perasaan yang timbul dari dalam dirinya, 

dan ada yang tidak. Ada orang yang pemarah dan ada pula 
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orang yang sabar. Seseorang mudah tersinggung dan lain 

tidak. Dengan demikian pula intensitas atau kuat lemahnya 

perasaan tidak sama pada tiap orang. Keadaan perasaan 

yang berbeda tiap individu sangat mempengaruhi 

kepribadiannya.
31

 Kedudukan guru sebagai pendidik tidak 

bisa terlepas dari guru sebagai pribadi. Kepribadian guru 

sangat mempengaruhi peranannya sebagai pendidik dan 

pembimbing. Seorang guru yang mendidik dan 

membimbing para siswanya tidak hanya dengan bahan 

pelajaran yang ia sampaikan, akan tetapi seluruh 

kepribadiannya. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S 

Ali-Imran ayat 159 sebagai berikut: 

                  

                 

                    

        

 

Ayat di atas mengindikasikan bahwa seorang guru 

menjadi pembimbing dan penyuluh terhadap siswanya. Hal 

tersebut akan membuat siswa mampu mengatasi segala 

bentuk kesulitan hidup dan kesulitan dalam belajar atas 
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dasar iman dan taqwa kepada Yang Maha 

Menjadikan.
32

Pada kata-kata لِنٌَت لَُهم yang berarti lemah 

lembut merupakan salah satu kepribadian yang harus 

dimilki seorang guru. Hendaklah dalam membimbing 

seorang guru bersifat lemah lembut terhadap siswanya. 

Jangan keras hati dan kasar (pemarah), karena hal tersebut 

dapat menyebabkan siswa menjauhkan diri dari gurunya, 

dan akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, hal itu 

pula akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. 

Sejalan dengan ayat di atas, guru mendapat 

penghormatan dan kedudukan yang tinggi. Karena besar 

jasa dalam membimbing, mengarahkan, memberi 

pengetahuan, membentuk akhlak, dan menyiapkan diri 

siswa agar dapat menghadapi masa depan. Dikalangan umat 

Islam terdapat padangan bahwa status guru sangat tinggi 

nilainya, karena mempunyai fungsi kepemimpinan. 

Penjelasan inilah yang termasuk prilaku yang ditunjukkan 

pada saat proses belajar mengajar. 

Sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang 

dapat dijadikan profil dan idola, seluruh kehidupannya 

adalah figur yang paripurna. Jadi guru adalah mitra anak 

didik dalam kebaikan. Guru yang baik, anak didik pun 
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baik.
33

 Jadi yang dimaksud dengan kepribadian guru adalah 

bagimana tingkah laku seorang guru yang meliputi: cara 

bergaul, sikap dalam menghadapi masalah dan cara 

berbicara dalam suatu penyampaian khusus dalam 

pembelajaran di sekolah. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepribadian sebagai berikut: 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian 

ada dua yaitu: 

1) Faktor internal  

Yaitu faktor yang ada dalam diri guru, yang mencakup 

keadaan dan kondisi tubuh (fisik), keadaan psikis. 

a) Keadaan dan kondisi tubuh (fisik) 

Sebagai contoh calon guru syarat kesehatan, 

karena kesehatan adalah syarat yang tidak bisa 

diabaikan. Seorang guru yang berpenyakitan 

menular akan membahayakan kesehatan anak-anak 

didiknya dan membawa akibat yang tidak baik 

dalam tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Jika 

seseorang guru merasa dirinya normal, maka dimata 

siswa sikap dan perilakunya akan mantap. Dengan 

demikian, kesehatan merupakan syarat utama bagi 
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guru, sebagai orang yang setiap hari bekerja dan 

bergaul diantara anak-anak. 

b) Keadaan psikis 

Keadaan psikis guru yang kurang baik akan 

berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya dalam 

menghadapi siswa. Apabila ia kurang percaya diri, 

kurang sabar, kurang teliti, pendendam, tidak adil, 

dan lain-lain sifat negatif, akan dapat mengganggu 

arus komunikasi belajar mengajar dengan siswa. 

Akibatnya sudah dapat dideteksi, kualitas 

pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Satu faktor psikis yang paling penting 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. 

2) Faktor eksternal  

Yaitu faktor di luar dari guru, yang mencakup subjek 

didik (siswa), pimpinan sekolah, teman sejawat, pegawai 

tata usaha dan orangtua siswa serta setuasi lingkungan. 

a) Subjek didik (siswa) 

Siswa adalah manusia biasa yang tak lepas dari 

berbagai perasaan simpati, empati dan antipati pada 

orang lain. Bagaimana seorang guru bersikap dan 

berperilaku kepada siswa ditentukan oleh keadaan 

siswa sendiri, guru dan interaksi antara keduanya. 
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Keadaan siswa itu sendiri bergeser dari waktu ke 

waktu. Siswa yang biasanya menyenangkan, 

mungkin juga pada suatu saat menjengkelkan atau 

mungkin sebaliknya. Dengan keadaannya itulah 

siswa dapat menjadi penyebab perubahan sikap dan 

perilaku negatif sebaliknya ditekan oleh guru 

sampai tingkat frekuensi yang paling minim. 

b) Pimpinan sekolah 

Pimpinan sekolah yang terdiri dari kepala 

sekolah dan wakil-wakilnya, secara langsung 

maupun tidak langsung merupakan penyemangat 

bagi guru bersikap dan berperilaku. Jika pimpinan 

sekolah bersikap baik kepada guru, memberikan 

dorongan atau motivasi untuk hal-hal yang berkenan 

dengan pelaksanaan tugas mengajar dan tugas-tugas 

lain di sekolah, maka guru yang bersangkutan akan 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan bersemangat 

sebaliknya jika tanpa motivasi dan dukungan dari 

pimpinan sekolah maka pelaksanaan tersebut akan 

kurang maksimal. 

c) Teman sejawat 

Kesetiakawaan antar guru, selain dapat 

memberikan dorongan atau motivasi kerja terutama 
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dalam menyiapkan dan menciptakan proses belajar 

mengajar yang diinginkan. 

d) Pegawai TU 

Untuk memenuhi kebutuhan pengajaran, guru 

mungkin berhubungan dengan pegawai tata usaha 

untuk meminta atau meminjam alat-alat 

pembelajaran, buku pegangan atau media 

pendidikan. 

e) Wali murid/Wali siswa 

Dalam proses pembelajaran, baik itu di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, 

orangtua merupakan salah satu faktor pendukung 

berhasilnya siswa dalam belajar, oleh karena itu 

hubungan guru dan orangtua harus berhubungan 

dengan baik agar terjalin hubungan yang harmonis 

antara guru dengan orangtua siswa. Dengan hal-hal 

tersebut maka sangat memberikan pengaruh 

terhadap kualitas proses pembelajaran di sekolah. 

f) Situasi lingkungan 

Situasi lingkungan yang kurang mendukung 

seperti letak geografis, kenyamanan, dan hubungan 

yang baik dengan masyarakat sekitar akan 
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mempunyai pengaruh langsung bagi pandangan 

guru terhadap lingkungan tersebut.
34

 

Adapun pengertian seorang guru adalah yang pekerjaannya 

mendidik. Hal itu ditegaskan dalam undang-undang sistem 

pendidikan nasional bahwa “tenaga pendidik (guru) adalah 

anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan 

melatih peserta didik”.
35

Memiliki kemampuan dan pengalaman 

yang dapat memudahkan dalam melaksanakan peranannya 

membimbing muridnya. Guru ialah orang yang melakukan 

kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar 

terhadap siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(menjadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).
36

 Yang  mempunyai 

kemampuan sebagai pendidik serta bertanggung jawab 

terhadap anak didiknya dalam membimbing dan memahamkan 

dalam menyampaikan pelajaran sebagaimana dalam kode etik 

guru Indonesia pada pasal 6 ayat 1 bagian b yang berbunyi: 

“Guru membimbing peserta didik untuk memahami, 
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menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai 

individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat”. 

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya 

seorang guru dapat dikatakan seorang pemimpin bagi anak 

didiknya, ia harus memikul tanggung jawab terhadap yang 

dibebaninya karena semua itu pasti akan diminta pertanggung 

jawabkan atas tugasnya sebagai guru. Dalam pengertian lain 

guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan 

mengajar yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-

anak mencapai kedewasaan masing-masing. Ketika 

menjelaskan pengertian guru maka akan selalu dikaitkan 

dengan bidang tugas atau pekerjaannya. 

Agus Soejono merinci tugas pendidik (termasuk guru) 

sebagai berikut: 

a. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak 

didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, 

melalui pergaulan, angket dan sebagainya. 

b. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui 

apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik. 
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c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik 

menemui kesulitan dalam belajar dan mengembangkan 

potensinya.
37

 

Penjelasan mengenai tugas guru di atas dapat diambil 

kesimpulan sederhana bahwa guru selain harus memiliki ilmu 

pengetahuan yang luas juga harus  memiliki kepribadian yang 

baik. Jadi kepribadian guru merupakan suatu kualitas pribadi 

yang dimiliki oleh seorang guru yang bersifat unik dalam 

berinteraksi dengan orang lain (siswa) yang tercermin dalam 

kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah maupun masyarakat. 

Secara sederhana dapat disimpulkan kepribadian guru 

merupakan satu kesatuan antara sifat-sifat pribadinya, dan 

peran nya sebagai pendidik, pangajar, dan pembimbing. Guru 

harus secara bersungguh– sungguh dan tulus ikhlas melakukan 

tugasnya sehingga dapat menikmati, menjiwai dan merasa 

nyaman menjadi seorang guru. Guru adalah penentu sukses 

tidaknya dalam proses pembelajaran. Guru dinyatakan berhasil 

ketika mampu memberikan gairah kepada peserta didiknya 

Menurut Zakiah Daradjat ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi sebagai seorang guru yang baik yaitu:  
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a) Taqwa kepada Allah 

b) Berilmu 

c) Sehat Jasmaninya 

d) Berakhlak Baik 

e) Bertanggung Jawab 

f) Berjiwa Nasional.
38

 

Konsep kepribadian guru yang menurut Zakiah Daradjat 

relevansinya dengan undang-undang NO 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Konsep 

kepribadian guru menurut Zakiah Daradjat merupakan perilaku 

khas yang dimiliki oleh guru dalam kapasitasnya sebagai pendidik, 

yang secara kongkrit dapat diketahui melalui penampilannya dan 

memberikan dampak dalam kehidupannya. Zakiah Daradjat 

tentang konsep kepribadian guru dalam pandanganya dapat 

dijabarkan menjadi tiga hal yaitu: 

a) Kepribadian guru terhadap diri sendiri  

b) Kepribadian guru dalam pembelajaran 

c) Sistem penyampaian.
39
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Kemudian Menurut UU Guru dan Dosen NO 14 pasal 20 

tahun 2005, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 

guru berkewajiban: 

1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. 

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni. 

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan 

kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan 

status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 

4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, 

hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan 

etika, dan 

5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 

bangsa. 
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Kepribadian seorang guru itu tercermin dari sifat/sikap dan 

prilaku guru tersebut dari segi fisik maupun psikis. Depdiknas 

mengemukakan pada UU NO 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen pada pasal 10 ayat (1) yaitu: 

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

Kepribadian guru mempunyai indikator yang bakal dinilai 

oleh orang lain lebih utama para murid di tempat guru tersebut 

mengajar yaitu: kepribadian adalah personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

c. Kepribadian pendidik menurut Departemen Pendidikan 

Nasional (Depdiknas)  

1) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi
40

 

a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional. 

b) Bertindak sesuai dengan norma sosial 

c) Memiliki konsisten dalam bertindak 

2) Kepribadian yang dewasa 

a) Menampilkan kemandirian 

b) Memiliki etos kerja
41
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3) Kepribadian yang arif  

a) Menampilkan tindakan yang didasarkan 

kemanfaatan peserta didik, sekolah dan 

masyarakat 

b) Menunjukkan dalam berpikir dan bertindak 

4) Kepribadian yang berwibawa 

a) Memilki perilaku positif terhadap peserta didik 

b) Memiliki perilaku yang disegani 

5) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan 

a) Mempunyai akhlak yang mulia, menjadi contoh 

bagi peserta didik, sekolah dan masyarakat.
42

 

2.  Quran Hadis 

Quran secara bahasa berasal dari kata "qara'a - yaqra'u - qur'aanan" 

yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang – ulang, makna 

Quran adalah bacaan di dasari firman Allah dalam Al-Quran surah al-

Qiyamah ayat 18 sebagai berikut
43

: 

              

Ayat di atas menjelaskan bahwa Qur’anah diartikan sebagai bacaan yang 

dibaca, dihayati maknanya dan diaflikasikan dalam kehidupan beragama, 
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bermasyarakat dan lain sebagainya. Menurut istilah, Quran adalah firman 

Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan 

ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita 

secara mutawatir (beransur-ansur) membaca dan mempelajarinya 

merupakan ibadah yang dimulai surah Al-Fatihah dan ditutup dengan 

surah An-Naas
44

. Quran adalah  kalam  Allah  sebagimana firman 

Allah SWT dalam Q.s An-Nisa: 82  sebagai berikut : 

                     

          

 

Dari segi pembahasan dalam Al-Quran sudah banyak diteiti para 

ilmuan barat bahwa ternyata isi kandungan Al-Quran adalah kebenaran 

yang bisa dibuktikan misalnya dalam ilmu pendidikan bahwa orang-

orang cerdas awal mulanya karena banyak membaca ternyata firman 

Allah dalam Q.s Al-Alaq awal mula perintah adalah baca, itu adalah 

bukti bahwa Al-Quran memang berasal dari kalam Ilahi Rabbi.  

Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Qur'an sebagai berikut: “Kalam 

Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan 

mutawatir, membacanya termasuk ibadah”. Adapun Muhammad Ali 

Ash-Shabuni mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut: "Al-Qur'an 
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adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan 

Malaikat Jibril A.S. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian 

disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan 

mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-

Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.
45

 

Adapun pengertian Hadis menurut bahasa, Hadis  adalah perkataan 

Rasulullah SAW.
46

Menurut istilah, Hadis adalah segala perkataan 

(sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Rasulullah SAW 

yang dijadikan hukum dalam agama islam. Hadis dijadikan sumber 

hukum kedua setelah al-Qur’an.
47

 Di dalam kitab dalilud thalibin hadis 

diartikan pengarang kitab yaitu Muhammad Sukri sebagai berikut: 

 الحديث هو ماضيف الى لنبي صلى هللا قوال او فعال او تقريرا

Dalam ilmu usul hadis menjelaskan bahwa yang dinamakan Hadis 

ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu di sebut hadis, 

mungkin itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan diamnya Nabi itu 

semuanya dalam pengertian hadis. Segala yang datang dari Nabi itu 

hadis sedangkan mengemplementasikan hadis itu hukumnya sunah. 

Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan 

persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan 
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ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum 

dalam agama Islam  selain Qur'an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal 

ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-

Qur'an.
48

Menurut Ibn Manzhur
49

, kata “al-hadits”, jamaknya, “al-

ahadits”, al-hadistsan, dan al-hudtsan. Menurut bahasa, kata “al-

hadits” artinya, yaitu: Al-jadid artinya baru, al-khabar artinya berita 

dan al-qarib artinya dekat.  

Dengan beberapa pengertian Hadis di atas maka ulama hadis 

menyimpulkan beberapa pendapat yang memliki persamaan yaitu: 

Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad 

S.A.W berupa perkataan, perbuatan, taqrir, dan sifatnya. Hadis adalah 

segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, 

perbuatan, taqrir, maupun sifatnya. Hadis ialah semua perkataan Nabi 

yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara.
50

 

Jadi, Quran Hadis adalah salah satu mata pelajaran yang 

mempelajari dalil-dalil tentang anjuran dan larangan dalam kehidupan 

baik masalah dunia maupun akhirat. 

C. Prestasi Belajar  

Kata prestasi diambil dari bahasa “prestatie” yang artinya apa yang 

dihasilkan atau diciptakan dalam Kamus Bahasa Indonesia, “prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 
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sebagainya)”.
51

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dilakukan,
52

 dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan kegiatan. Dalam kenyataan, untuk mendapatkan prestasi tidak 

semudah yang dibayangkan, tetapi penuh perjuangan dengan berbagai 

tantangan yang harus dihadapi untuk mencapainya. Hanya dengan 

keuletan dan optimisme dirilah yang dapat membantu untuk mencapainya. 

Oleh karena itu wajarlah pencapaian prestasi itu harus dengan jalan 

keuletan kerja. 

Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta berpendapat, bahwa 

prestasi adalah hasil yang telah dicapai ( dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya). Sedangkan menurut Mas’ud Khasan Abdul Qohar, prestasi 

adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Sementara 

Nasrun Harahap dan kawan- kawan, memberikan batasan, bahwa prestasi 

adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid 

yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam 

kurikulum. 

Dari beberapa pengertian prestasi yang dikemukakan para ahli di atas, 

jelas terlihat perbedaan pada kata-kata tertentu sebagai penekanan, namun 

intinya sama, yakni hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Untuk itu dapat 
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dipahami, bahwa prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan 

jalan keuletan kerja, baik secara individual maupun kelompok dalam 

bidang kegiatan tertentu.
53

 

Adapun pengertian belajar adalah secara umum belajar dapat dipahami 

sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.
54

Menurut Slameto “Belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”
55

 Sedangkan 

Robert Mills Gagne psikolog pendidikan menyatakan “belajar adalah suatu 

proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman.”
56

 Hal senada dikemukakan oleh Nana Sudjana “belajar 

adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada diri seseorang 

yang sedang belajar”.
57

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono 

mendefinisikan, “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 
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dengan lingkungan nya.
58

Menurut Muhibbin Syah mengemukakan, 

“Belajar ialah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif mantap sebagai hasil pengalaman interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.
59

 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian belajar seperti dalam buku 

The psychology of learning and memory Hintzman mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme 

disebabkan pengalaman tersebut yang mempengaruhi tingkah laku 

organisme itu. Hintzman lebih lanjut menjelaskan bahwa pengalaman 

hidup sehari-hari dalam bentuk apapun dapat memungkinkan untuk 

diartikan sebagai belajar. Chaplin dalam bukunya Dictionary of 

psychology membatasi belajar dengan dua macam rumusan yang pertama 

belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku  yang relatif menetap 

sebagai akibat latihan dan pengalaman. Yang kedua belajar adalah  proses 

memperoleh respon-respon sebagai akibat latihan khusus. Dan menurut 

skinner belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku  

yang berlangsung secara progresif.
60

 

Selain pendapat di atas juga ada beberapa pendapat tentang pengertian 

belajar oleh para ahli dikemukakan djamarah dalam bukunya, antara lain: 
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a. James Whittaker merumuskan belajar sebagai proses di mana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman. 

b. Lee Cronbach  berpendapat  bahwa  belajar  sebagai suatu aktivitas 

yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dan 

pengalaman. 

c. Howard L. Kingskey mengatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses di mana tingkah laku (dalam arti luas ditimbulkan atau 

diubah melalui praktek atau latihan).
61

 

Kemudian kita gabungkan pengertian dari prestasi belajar yaitu 

hasil penilaian sudah dipahami namun demikian untuk mendapatkan 

pemahaman, perlu juga diketahui, bahwa penilaian adalah sebagai 

aktivitas dalam menentukan tinggi rendahnya prestasi belajar itu 

sendiri.
62

 prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. 

Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama tidak dilakukan 

kegiatan.
63

 

Jadi, yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah suatu kegiatan 

yang bakal menghasilkan sesuatu yang menyenangkan dengan melalui 

tahap atau proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tidak 
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ada prestasi tanpa ada yang namanya belajar atau lebih mudah kita 

sebut dengan nilai yang didapat siswa setelah mereka mengikuti 

ulangan semester akhir.  

D. Korelasi Kepribadian Guru Quran Hadis dengan Prestasi Belajar 

Quran Hadis 

Korelasi adalah hubungan.
64

 Kepribadian ialah seluruh sifat sikap serta 

tingkah laku seseorang dari fisik maupun psikis
65

 yang mana kepribadian 

sangatlah berpengaruh bagi diri sendiri maupun orang yang lain misalnya:   

guru yang mengajar mata pelajaran Quran Hadis meliputi beberapa 

bahasan tentang seruan dan larangan dalam agama Islam, sebelum guru itu 

memerintahkan untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi serta 

larangan Allah guru tersebutlah lebih dahulu mengimplementasikan dalam 

kesehariannya berarti kepribadian itu sangat penting. Dengan hal demikian 

akan memberi pengaruh kepada perhatian serta kesungguhan murib akan 

menghasilkan Prestasi  belajar. Prestasi belajar adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama tidak dilakukan 

kegiatan.
66

 kepribadian guru akan menciptakan hasil belajar, mungkin itu 

positif maupun negatif oleh karena itu harus mempunyai beberapa sifat 
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dan perilaku yaitu kepribadian yang mantap dan stabil, kepribadian 

dewasa, kepribadian arif dan berwibawa serta menjadi suri tauladan. 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa 

kepribadian guru Quran Hadis memiliki indikator dan aspek-aspek 

penilaian yaitu: sifat, sikap serta perilaku guru pada waktu proses belajar 

mengajar dengan indikator sebagai berikut sesuai dengan Depdiknas UU 

No 14 tahun 2005 pasal 10 ayat (1) yaitu kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.
67

 Adapun  penjabaran tentang 

kepribadian menurut dari Antonius  yaitu: 

1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, 

dan kebudayaan nasional.
68

 

b. Bertindak sesuai dengan norma sosial 

c. Memiliki konsisten dalam bertindak 

2. Kepribadian yang dewasa 

a. Menampilkan kemandirian 

b. Memiliki etos kerja
69

 

3. Kepribadian yang arif  

a. Menampilkan tindakan yang didasarkan kemanfaatan 

peserta didik, sekolah dan masyaraka 

b. Menunjukkan dalam berpikir dan bertindak 

4. Kepribadian yang berwibawa 

a. Memilki perilaku positif terhadap peserta didik 

b. Memiliki perilaku yang disegani 

5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan 
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a. Mempunyai akhlak yang mulia, menjadi contoh bagi 

peserta didik, sekolah dan masyarakat.
70

 

 

E. Tujuan Pengajaran Quran Hadis Di Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Raudhatusysysubban Kelas VIII  

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di 

madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.  

Quran Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, yang merupakan 

sumber akidah-akhlak, syari’ah/fikih (ibadah, muamalah), sehingga 

kajiannya berada di setiap unsur mata pelajaran agama Islam. 

Pembelajaran Quran Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang 

baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta 

mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 
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Quran Hadis bertujuan agar peserta didik gemar untuk membaca Quran 

Hadis Rasulullah SAW dengan benar, serta mempelajarinya, memahami, 

meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam 

seluruh aspek kehidupannya. Secara garis besar Standar Kompetensi (Sk) 

dan Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Quran Hadis Madrasah 

Tsanawiyah telah mengalami kemajuan dan perubahan yang sangat 

signifikan.  

Adapun tujuan mata pelajaran Quran Hadis adalah meningkatkan 

kecintaan siswa terhadap Quran Hadis. Mengutip dalam buku Quran Hadis 

Madrasah Tsanawiyah Standar Kompetensi Lulusan untuk mata pelajaran 

Quran Hadis jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjadikan  Quran Hadis sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat 

Islam. 

2. Meningkatkan pemahaman terhadap kandungan Quran, misalnya 

surah-surah pendek seperti surah Zalzalah dalam upaya penerapan cara 

membacanya, menangkap maknanya, memahami kandungan isinya, 

dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan. 

3. Menghafal dan menjelaskan makna Hadis Nabi terkait dengan tema isi 

kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

misalnya tentang rukun iman. 
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Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi 

umat manusia kejalan yang terang benderang sehingga umatnya tidak 

tersesat dijalan yang gelap. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuataan 

dan tagrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.  Adalah 

sumber hukum kedua setelah Quran. Dengan 2 pegangan yaitu Quran 

Hadis maka umat manusia terarah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah 

SWT. Jadi, tujuan mengapa Quran Hadis masuk dalam mata pelajaran 

sekolah menengah dikarenakan sangat penting yang mana pembelajaran 

dalam Quran Hadis meliputi berbagai ilmu pengetahuan yang bakal 

berguna sekarang, nanti dan yang akan datang dengan memiliki ilmu 

pengetahuan yang mendalam tentang agama dan karakter atau budi pekerti 

yang mulia sesuai dengan syariat Islam. 

  


