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LATAR BELAKANG

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki karakteristik
kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pe-

ngembangan diri siswa. Kepribadian yang baik dari sosok seorang
guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik
maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai
sosok yang patut "digugu" (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya)
dan "ditiru" (di contoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru
merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik.

Dalam kaitan ini
, Zakiah Darajat dalam Syah (2000) menegaskan

bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia
menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya,

ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan
anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat
dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa
(tingkat menengah).

Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti lebih lanjut adalah:
Karakteristik kepribadian guru pembimbing seperti
apakah yang diinginkan siswa kelas X SMA Negeri 2
Salatiga, tahun ajaran 2011 - 2012.
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Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Karakteris-
tik kepribadian guru pembimbing yang diinginkan para siswa
kelas X SMA Negeri 2 Salatiga, Tahun ajaran 2011 - 2012.

KIBLAT TEORITIS

Gordon Allport (1937) mengatakan bahwa kepribadian
sebagai suatu organisasi (berbagai aspek psikis dan fisik) yang
merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian

merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara eksplisit Allport
menyebutkan, kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami
perubahan.

Sigmun Freud (1933) berpendapat bahwa kepribadian
terdiri dari tiga sistem utama, id, ego, dan super ego. Setiap
tindakan kita merupakan hasil interaksi dan keseimbangan antara
ketiga sistem tersebut.Dari pengertian kepribadian tersebut,

dapat disimpulkan kepribadian adalah suatu kondisi psikofisik
yang kompleks dari individu yang nampak dalam perilakunya
yang unik.

Ciri-Ciri Kepribadian Guru Pembimbing
Menurut Winkel (2006) guru pembimbing adalah seorang

tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di per-
guruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada layanan
bimbingan. Jadi sudah jelas bahwa seorang guru pembimbing di
sekolah memang sudah disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga
profesional, baik dalam pengetahuan, pengalaman, dan kualitas
kepribadiannya.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Permendiknas

No. 27/2008 menyebutkan kompetensi Konselor sebagai berikut:
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METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan
dikategorikan sebagai penalitian survei.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua anggota sekelompok orang,

kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas (Furchan,

1982). Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2
Salatiga. Data populasi penelitian disajikan dalam tabel 1.

Tabel 2. Data Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Salatiga
Tahun Ajaran 2011 - 2012

Kelas Jumtah siswa

X .1 36

X .2 35

X .3 35
X .4 36
X .5 36
X .6 36

X .7 36
X

.8 36
X

.9 33
Jumlah Siswa Keseluruhan 319

Pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Ran-
dom Sampling, sampel yang dipilih bukanlah individu-individu
melainkan sekelompok individu yang secara alamiah berada di

suatu tempat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
Random, sebagai berikut:

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan daiam penelitian berupa
kuesioner yang diambil dari pengunpul data yang telah disusun
oleh Margareta Sutrinah dan dimocfifikasj oteh peneliti. Instrumen

ini juga didukung dengan teori Winkei (2006), ABKIN (2005),
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Pujosuwarno (1992), Sukardi (1983), Mapiare (1984), dan Per-
mendiknas 27/2008.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Karakteristik Kepribadian Guru

_

No
_

1

2

Kateqori

MendukuniQ

Menqharqai

R

84,6

76,3

%

94,0%

84,7%
3 Menjalm relasi 63,8 70,8%

4 Menjalin komunikasi 69,8 77
,
5%

5 Empatv 69,2 76,8%

6 Hanqat dan terbuka 77,3 85,8%

7 Dewasa 76,7 85,2%

8 Wawasan luas 77,4 86,0%

9 ObvekOf dan fleksbet 84,0 93,3%

10 Bebas dari kecenderunqan 80,0 88,8%

Sumber: Dio/ah dari Data Primer, November 2011

Pembahasan

Mengacu paparan di atas, peneliti menyadari ada bebera-

pa hal yang perlu dicermati sehubungan dengan berbagai
keterbatasan yang masih terkandung dalam instrumen penelitian
dan pelaksanaan penelitian. Pertama, bentuk instrumen meru-
pakan instrumen tertutup sehingga tidak memungkinkan semua
ciri-ciri kepribadian guru pembimbing yang diinginkan siswa dapat

terungkap. Kedua, hasil dari penelitian ini bukan merupakan

suatu hasil yang tetap atau abadi karena keinginan setiap orang
dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi hasil penelitian
mengenai karakteristik kepribadian guru pembimbing yang

diinginkan siswa yang sudah diperoleh pada saat ini mungkin
akan berbeda dalam penelitian pada waktu lain. Ketiga,
"instrumen karakteristik kepribadian guru pembimbing yang
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diinginkan siswa" sebagai instrumen penelitian telah terbukti
reliabel, tetapi instrumen penelitian ini belum tentu sesuai bagi
kelompok siswa lain dan disekolah lain

Kemampuan Memberikan Dukungan

Karakteristik kepribadian Guru Pembimbing yang sangat
diperlukan siswa dalam mendukung aktivitasnya, meliputi; memo-
tivasi dalam belajar, memberikan semangat dalam mengerjakan
tugas, mendorong untuk berprestasi, membantu dalam
menghadapi kesulitan, serta mendorong siswa untuk aktif dalam
kegiatan ekstra kulikuler merupakan karakteristik kepribadian
guru pembimbing yang diinginkan oleh siswa. Perhitungan
persentase siswa memilih jawaban perlu dan sangat perlu

mencapai hasil 94%, di atas norma yang telah ditetapkan yaitu
56% yang artinya karakteristik kepribadian guru pembimbing
yang memberikan dukungan terhadap siswa merupakan
karakteristik kepribadian guru pembimbing yang diinginkan siswa.
Atas dasar itu, seyogyanya setiap guru pembimbing mampu
mendukung setiap aktivitas siswa dalam proses pendidikan di
Sekolah.

Pada pilahan lain dalam kategori ini ada juga siswa yang
menjawab ragu-ragu, tidak perlu dan sangat tidak perlu sebesar
6%, karena kurangnya peran guru dalam mendukung kegiatan
siswa. Hal ini didukung hasil wawancara dengan siswa sebagai
berikut:

a. Siswa merasa bahwa aktivitas mereka selarna ini kurang
mendapat dukungan dari guru.

b
. Siswa merasa bahwa guru pembimbing hanya mendu-

kung aktivitas sebagian siswa, sementara siswa lain
kurang mendapat dukungan.
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Kemampuan Menghargai Siswa

Karakteristik kepribadian Guru pembimbing dalam

menghargai siswa, meliputi; mendengar keluhan siswa, memper-
hatikan dengan serius, sabar mendengar siswa bicara, menam-
pung pendapat siswa, menerima siswa apa adanya, menganggap
siswa sebagai teman, menerima perbedaan pendapat dan men-
dengarkan ocehan siswa, yang sangat diperlukan siswa

merupakan ciri kepribadian guru pembimbing yang diinginkan
oleh siswa. Perhitungan persentase siswa yang memilih jawaban
perlu dan sangat perlu mencapai hasil 84,7% di atas norma yang
telah ditetapkan yaitu 56%. Atas dasar itu setiap guru
pembimbing dalam menjalankan aktivitasnya harus menghargai
siswa sebagai subyek pendidikan.

Pada pilahan lain dalam kategori ini ada siswa yang
menjawab ragu-ragu, tidak perlu, dan sangat tidak perlu
sebanyak 15,3%. Hal ini didukung hasil wawancara dengan siswa
sebagai berikut: Sebagian siswa merasa guru pembimbing kurang
menghargai perbedaan pendapat dan cenderung tidak perduli
dengan keadaan siswa

Kemampuan Menjalin Relasi Dengan Baik
Karakteristik Guru pembimbing dalam menjalin relasi

dengan siswa, meliputi; bicara lembut, kata-kata sejuk, berteman
dengan siswa, menyapa siswa, suka ngobrol dengan siswa, ber-
kunjung kerumah siswa, berdialog dengan orang tua siswa,
berkomunikasi dengan siapa saja, teman bicara yang baik,
merupakan ciri kepribadian guru pembimbing yang diinginkan
oleh siswa. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan persentase siswa

yang memilih jawaban perlu dan sangat perlu mencapai hasil
70,8%, di atas norma yang telah ditetapkan yaitu 56%. Atas
dasar itu, kemampuan menjalin relasi dengan baik merupakan ciri
kepribadian yang harus dimiliki setiap guru pembimbing.
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Pada pilahan lain, ada juga yang memilih jawaban ragu-

ragu, tidak perlu dan sangat tidak perlu yaitu sebesar 29,2%.

Hal ini didukung hasil wawancara dengan siswa yang
mengatakan: Bahwa guru masih kurang menjalin relasi dengan
siswa, apalagi jika ada siswa yang punya masalah pribadi, dan
guru pembimbing di mata siswa suka cuek, kurang memberi
arahan yang baik kepada siswa. Jumlah jawaban siswa yang
menunjukkan ketidakinginan ciri kepribadian memang cukup
besar dibanding ciri kepribadian yang sebelumnya.

Kemampuan Menjalin Komunikasi Dengan Baik
Karakteristik kepribadian Guru pembimbing dalam

menjalin komunikasi, meliputi; kata-katanya teratur, bahasanya
mudah dipahami, mampu memahami bahasa gaul siswa, isi
pembicaraannya singkat dan jelas, bicara pelan dan jelas dengan
baik merupakan ciri kepribadian guru pembimbing yang diingin-
kan oleh siswa.

Perhitungan persentase siswa yang memilih jawaban
perlu dan sangat perlu mencapai 77,5%, di atas norma yang
telah ditetapkan yaitu 56%. Atas dasar itu kemampuan menjalin
komunikasi yang baik dengan siswa, rekan guru dan karyawan
merupakan salah satu ciri kepribadian yang harus dimiliki oleh

setia guru pembimbing.

Pada pilahan lain ada juga yang menjawab ragu-ragu,
tidak perlu dan sangat tidak perlu dengan besaran persentase
22,5%.Hal ini didukung hasil wawancara dengan sebagian siswa

yang mengatakan: guru pembimbing kurang peduli berkomuni-
kasi dengan siswa.

Kemampuan Berempati

Karakteristik kepribadian Guru pembimbing dalam hal
empati, meliputijikut merasakan penderitaan siswa/peka, ikut
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prihatin, perhatian dengan masalah siswa, bisa menangis dan
tertawa dengan siswa, membantu siswa merupakan ciri kepri-
badian guru pembimbing yang diinginkan oleh siswa. Perhitungan
persentase siswa yang memilih jawaban perlu dan sangat perlu
mencapai hasil 76,8%, di atas norma yang telah ditetapkan yaitu
56%.Atas dasar itu, kemampuan berempati merupakan salah
satu ciri kepribadian yang harus dimiliki setiap guru pembimbing.

Pada pilahan lain, siswa yang menjawab ragu-ragu, tidak

perlu serta sangat tidak perlu mencapai 23,2%, jawaban siswa ini
dikarenakan guru belum optimal untuk berempati terhadap
masalah siswa.Hal ini didukung hasil wawancara dengan siswa
yang mengatakan: bahwa guru pembimbing tidak prihatin de-
ngan keadaan siswa, terutama siswa yang berekonomi lemah

Kepribadian Yang Hangat dan Terbuka

Karakteristik kepribadian Guru pembimbing yang hangat
dan terbuka, meliputi; selalu tersenyum, bicara apa adanya,

hangat dalam bergaul, terbuka terhadap usul dan saran,

semangat dalam bicara, penuh humor, suka bercanda, mukanya
berseri-seri merupakan ciri kepribadian guru pembimbing yang

diinginkan oleh siswa. Perhitungan persentase siswa yang

memilih jawaban perlu dan sangat perlu mencapai hasil 85,8%,

di atas norma yang telah ditetapkan yaitu 56%. Atas dasar itu,

sifat yang hangat dan terbuka merupakan salah satu ciri yang
harus dimiliki guru pembimbing.

Pada pilahan lain ada juga yang memilih jawaban ragu-

ragu, tidak perlu dan sangat tidak perlu 14,2%, hal ini
dikarenakan guru pembimbing masih bersikap jaga jarak atau
membatasi terhadap siswa, dan hal ini didukung . hasil

wawancara dengan siswa yang mengatakan: bahwa selama ini

guru pembimbing cenderung tak acuh dan tertutup.
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Kepribadian Yang Dewasa

Karakteristik kepribadian Guru pembimbing yang dewasj

meliputi; berwibawa, sederhana dalam penampilan, ramah dai

sopan, tidak pemarah/tidak emosional, adil, bijaksana, jujur, suki
melindungi, suka mendengarkan, suka menasehati, konsisten
suka mengawasi, suka menggerakkan, suka menilai, pandc
menyimpan rahasia merupakan ciri kepribadian guru pembimbinc

yang diinginkan oleh siswa. Perhitungan persentase siswa yanc

memilih jawaban perlu dan sangat perlu mencapai hasil 85,2%
di atas norma yang telah ditetapkan yaitu 56%. Atas dasar iti
seorang guru pembimbing haruslah seorang yang dewasa.

Pada pilahan lain, ada siswa yang menjawab ragu-ragu,
tidak perlu dan sangat tidak perlu 14,8%, hal ini lebih disebabkan
guru pembimbing kurang bijaksana, adil, dan jujur kepada
siswanya, dan hal ini didukung hasil wawancara dengan siswa

yang mengatakan: selama ini guru pembimbing tidak ramah dan
sopan terhadap siswa. Ditambah sikap kurang bisa menyimpan
rahasia siswa.

Memiliki Wawasan Yang Luas

Karakteristik kepribadian Guru pembimbing yang memiliki
wawasan yang luas, meliputi; tahu kehidupan remaja, tahu

tentang budaya, tahu tentang sosiologis, tahu tentang psikologis,

tahu tentang agama/toleran, tahu tentang pendidikan, tahu
tentang hukum dan politik, tahu tentang etika dan moral, tahu

tentang tradisi, tahu tentang minat dan bakat, tahu tentang tata
busana merupakan ciri kepribadian guru diinginkan oleh siswa.
Perhitungan persentase siswa yang memilih jawaban perlu dan
sangat perlu mencapai hasil 86%, di atas norma telah ditetapkan
yaitu 56%. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa setiap guru
pembimbing harus memiliki wawasan luas.
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Pada pilahan lain ada sebagian siswa yang memilih
alternatif jawaban ragu-ragu, tidak perlu dan sangat tidak perlu
yaitu sebesar 14%, hal ini disebabkan karena sebagian siswa
menganggap kemampuan itu tidak penting dimiliki seorang guru
pembimbing, karena yang diperlukan siswa dari guru pembimbing
adalah motivasi, dorongan dan bisa mengerti dan menyelesaikan
masalah siswa.

Memiliki Sikap Objektif Dan Fleksibel

Karakteristik kepribadian Guru pembimbing yang objektif
dan fleksibel, meliputi; lues dalam bergaul, tidak diskriminatif,

tidak pandang bulu, obyektif dalam menilai, disenangi siswa
merupakan ciri kepribadian guru pembimbing yang diinginkan
oleh siswa. Perhitungan persentase siswa yang memilih jawaban

perlu dan sangat perlu mencapai hasil 93,3%, di atas norma yang
telah ditetapkan yaitu 56%.Atas dasar itu, sikap obyektif dan
fleksibel merupakan salah satu ciri yang harus dimiliki setiap guru
pembimbing.

Pada pilahan lain ada sebagian siswa yang memilih
alternatif jawaban ragu-ragu, tidak perlu dan sangat tidak perlu
sebesar 6,7%, hal ini lebih disebabkan sebagian guru masih
membedakan status sosial siswanya. Hal ini didukung hasil
wawancara dengan siswa yang mengatakan; guru pembimbing
kurang lues dalam bergaul, diskriminatif dan kurang obyektif
menilai kasus siswa.

Bebas Dari Kecenderungan

Karakteristik kepribadian Guru pembimbing yang bebas
dari kecenderungan menguasai siswa, meliputi; selalu netral,
tidak memojokkan, tidak menuduh, tidak suka memerintah, tidak

suka menyalahkan, tidak menilai sepihak, selalu kumpul data,
tidak suka curiga, tidak pendendam merupakan ciri kepribadian
guru pembimbing yang diinginkan oleh siswa. Perhitungan
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persentase siswa yang memilih jawaban perlu dan sangat perlu

mencapai hasil 88,8%, di atas norma yang telah ditetapkan yaitu

56%. Atas dasar itu sifat bebas dari kecenderungan merupakan

salah satu cirri kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap guru
pembimbing.

Pada pilahan lain ada juga yang memilih jawaban ragu-

ragu, tidak perlu dan sangat tidak perlu 11,2%, hal ini
dikarenakan guru belum bisa bersikap adil dan netral terutama

dalam segi status sosial siswa. Hal ini didukung hasil wawancara
dengan siswa yang mengatakan: bahwa guru pembimbing suka
memojokkan, suka menuduh, suka menyalahkan dan suka
memerintah siswa.

Merujuk paparan di atas, peneliti memvisualisasi kesim-

pulan pembahasan ini pada diagram batang sebagai berikut:

Diagram 1: Karakteristik Kepribadian Guru Pembimbing

Yang Diinginkan Siswa

1 : Mendukung
2 :  Obyektif  dan flcksibel
3 : Bcbas dari  keccndcrungan
4 : Wawasan luas

5 : Hangat  dan tcrbuka

6 : Devvasa

7 Mcnghargai
8 : Mcnjalin komunikasi
9 : Em paly
10 : Mcnjalin relasi
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Mengacu paparan di atas, maka karakteristik kepribadian guru
pembimbing mesti memperoleh perhatian serius dari lembaga
pendidikan tenaga kependidikan LFTK khususnya Program Studi
Bimbingan dan Konseling, karena lembaga inilah yang melakukan
seleksi, rekrutmen, penggodokan serta pembinaan terhadap
calon-calon guru pembimbing di Sekolah.

Kesalahan dalam rekrutmen
, seleksi, penyusunan kuriku-

lum dan pembinaan kepribadian calon guru pembimbing akan
melunturkan citra guru pembimbing di lapangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil peneliti-
an dan pembahasan adalah karakteristik kepribadian guru
pembimbing yang diinginkan siswa sesuai dengan yang ideal
mengenai ciri-ciri kepribadian guru pembimbing.

Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase alternatif
jawaban perlu dan sangat perlu yang diperoleh. Analisis data
menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Kemampuan memberikan
dukungan (94%). 2) Kemampuan menghargai siswa (84,7%). 3)

Kemampuan menjalin relasi dengan baik (70,8%). 4) Kemam-

puan menjalin komunikasi dengan baik (77,5%). 5) Kemampuan
berempati (76,8%). 6) Kepribadian yang hangat dan terbuka
(85,8%). 7) Kepribadian yang dewasa (85,2%). 8) Memiliki
wawasan yang luas (86%). 9) Memiliki sikap objektif dan fleksibel
(93,3%). 10) Bebas dari kecenderungan (88,8%).

Saran

Berikut ini dikemukakan saran - saran untuk berbagai
pihak:

1
. Guru Pembimbing

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan

demi peningkatan kualitas kepribadian guru pembimbing da-
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lam rarigka memperbaiki citra diri di hadapan siswa serta
kualitas layanan bimbingan kepada siswa.

2
. Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah
satu dasar pembinaan guru pembimbing di sekolah agar
mampu memberikan layanan yang sesuai dengan keinginan
siswa, sehingga pelayanan di sekolah dapat optimal.

3. Progdi BK

Progdi Bimbingan dan Konseling dapat menggunakan
hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan ma-
hasiswa baru, untuk menyeleksi calon mahasiswa
yang setidaknya berkepribadian seperti yang tercer-
min dalam hasil penelitian karakteristik kepribadian
guru pembimbing yang diinginkan siswa, agar kelak
setelah lulus dan menjadi guru pembimbing tidak
kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan karaketis-
tik kepribadian tersebut.

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan ku-
rikulum dan pembinaan kepribadian mahasiswa calon
guru pembimbing

4. Peneliti Lain

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
acuan atau bahan perbandingan.

b. Peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama
di tempat/sekolah yang berbeda hendaknya berupaya
mengembangkan alat penelitian ini agar lebih selaras
dengan budaya sekolah setempat.
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