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Abstrak 

Seorang dikatakan “cantik – tampan” bukan karena aspek lahiriahnya saja, 
tetapi lebih dikarenakan adanya kesadaran berpenampilan dan berkepribadian 
yang baik. Guru/dosen merupakan tugas profesi yang sangat memerlukan 
pemapilan dan kepribadian yang dapat menunjang keberhasilan profesinya 
tersebut. Ia menjadi panutan, contoh, dan model bagi pembelajar. Kepribadian 
yang terbentuk dari pelbagai factor sejak usia dini masih selalu dapat 
ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan yang erat kaitannya dengan 
masalah penampilan adalah pemahamannya atas etiket dalam pelaksanaan 
profesinya.  

 

A. Pendahuluan 

 Allah S.W.T. telah memberi keindahan dan daya tarik tersendiri kepada semua 

makhluk ciptaan-Nya. Apakah itu berupa burung-burung, kupu-kupu; bunga-bunga, 

pohon-pohon, ataupun beraneka ikan yang berenang bebas di lautan. Semuanya diberi 

Tuhan keindahan, kecantikan dan daya pesona tersendiri. Demikian pula halnya 

makhluk Tuhan yang disebut manusia. 

 Pada dasarnya setiap wanita dan pria itu cantik dan tampan. Terlebih lagi 

karena kita semua dikaruniai Tuhan potensi untuk menjadi lebih cantik, lebih tampan 

dan berpenampilan lebih baik. Namun dalam kenyataannya, tidak semua manusia 

menyadari adanya potensi anugerah Tuhan tersebut dalam dirinya. Ketidak sadaran ini 

menimbulkan adanya kesenjangan antara “kecantikan-ketampanan yang diidamkan” 

dengan “kenyataan yang dihadapi”. Suatu kesenjangan yang sebenarnya dengan mudah 

dapat dijembatani melalui pemahaman teknik-teknik peningkatan penampilan diri, 

disertai untuk dapat menguasai dan menggunakan teknik-teknik ini. 

 Masyarakat Indonesia, yang dikatakan “cantik-tampan” bukanlah semata-mata 

yang ditimbulkan oleh perwujudan aspek lahiriahnya saja. Konsep “cantik-tampan” 

bagi bangsa kita adalah suatu perpaduan antara kecantikan/ketampanan lahir dan 

kebaikan bathin dalam suatu totalitasnya. 
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 Ketika seorang masih muda belia, kecantikan-ketampanan lahiriahnya akan 

lebih menonjol. Dengan meningkatnya usia, terjadilah penurunan tingkat kecantikan 

dan ketampanan lahiriah oleh proses ketuaan. Namun demikian pada saat yang 

bersamaan pertambahan usia biasanya juga menjadikan yang bersangkutan makin arif 

dan bijaksana. Dengan demikian, penurunan tingkat kecantikan-ketampanan lahiriah, 

selalu dibarengi dengan peningkatan kemantapan batiniah, sehingga kecantikan-

ketampanan yang bersangkutan dalam totalitasnya tidak berkurang.Oleh karena itu, 

penampilan seseorang dsangat dipengaruhi oleh kepribadiannya. 

 Kepribadian yang terbentuk oleh pelbagai faktor sejak usia muda masih selalu 

dapat ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan yang erat berkaitan dengan masalah 

penampilan ialah pemahamannya atas etiket dalam pelaksanaan profesinya. 

 

B. Penampilan 

 Pemapilan diri yang baik, sangat berperan dan ikut menentukan keberhasilan 

hidup seseorang. Dari segi diri sendiri, penampilan yang baik memperkuat 

kepercayaan diri, sehingga lebih mantap dalam menghadapi tugas pekerjaan, terutama 

yang sifatnya berhubungan dengan khalayak ramai. Kepercayaan diri juga 

meningkatkan rasa harga diri. Rasa harga diri mendorong seseorang tidak mudah putus 

asa dalam mengajar keberhasilan, menghadapi kesulitan maupun mangalami 

kegagalan. 

 Dari segi yang lain, penampilan seorang guru/dosen yang baik, selalu 

menimbulkan rasa simpati atau rasa suka siswa/pembelajar. Rasa suka cenderung 

menimbulkan suasana keterbukaan dan saling percaya mempercayai. Kesemuanya ini 

merupakan awal bagi terjalinnya komunikasi yang efektif antara guru/dosen dan 

pembelajar dalam kegiatan proses pembelajaran. 

 Peningkatan penampilan diri perlu didahului oleh adanya kesadaran 

berpenampilan oleh yang bersangkutan. Kesadaran berpenampilan bersumber dari 

keyakinan diri, bahwa setiap manusia dkaruniai Tuhan dengan berbagai kelebihan dan 

kekurangan yang sifatnya sangat individual. Belajar mengenali segi-segi yang lebih 

dan segi-segi yang kurang, disertai kemampuan mempertahankan yang lebih dan 

memperbaiki yang kurang, merupakan modal utama keberhasilan meningkatkan 

penampilan diri. 
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Faktor yang Mempengaruhi Penampilan 

 Penampilan diri dipengaruhi oleh dua factor utama yaitu factor fisik dan factor 

non fisik.  

 Faktor fisik yang dapat memiliki aspek positif dalam penampilan diantaranya 

adalah kesehatan; kesehatan yang baik sangat berperan dalam penampilan. Seorang 

guru/dosen yang dinamis, energik, periang dan tidak memperhatikan kelelahan selama 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran, memberi dampak sangat positif bagi segenap 

pembelajar. Hal tersebut hanya dapat dilakukan jika kesehatan yang bersangkutan baik. 

Sikap tubuh; juga factor fisik yang yharus diperhatikan; bentuk anatomi tubuh 

seseorang memang tidak dapat diubah, tetapi tidak demikian dengan sikap tubuhnya. 

Duduk dengan sikap yang baik dan sopan, berdiri dengan sikap yang baik, perlu 

mendapat perhatian. Selain itu juga tata busana juga perlu diperhatikan; busana yang 

sopan, anggun, tidak berlebihan sangat mendukung penampilan. Dalam kegiatan 

pembelajaran, hindari pemakaian perhiasan yang berlebihan. Demikian pula pilihan tas 

dan sepatunya. Untuk pria dapat memakai kemeja lengan panjang atau pendek. Jika 

memilih pakaian safari, hendaknya baju dan celananya berwarna sama. 

 Faktor non fisik yang juga dapat ditingkatkan untuk penampilan berupa (a) 

pengetahuan umum; seorang guru/dosen dengan pengetahuan umum luas lebih 

menarik daripada yang hanya memiliki pengetahuan tentang materi yang akan 

dibawakan, dengan semuakendalanya. Dengan memiliki pengetahuan umum yang laus, 

seorang guru/dosen dapat ikut berbicara tentang berbagai  maslah yang menjadi 

perhatian pembelajar. Dia dapat mengemukakan pendapatnya, menyumbangkan 

pikirannya, bahkan dalam bentuk selingan pendek yang menyegarkan, sebelum, 

selama, maupun sesudah kegiatan pembelajaran berlangsung. Peningkatan 

pengetahuan umum dapat dilakukan dengan membentuk kebiasaan membaca, 

khususnya buku-buku non-fisik, serta berbagai artikel ilmiah popular yang disajikan di 

harian, majalah, radio, film dan media massa lainnya. 

 

(b) Sikap dan prilaku; Sikap terbuka, tidak sombong, rendah hati, sopan, ramah, tidak 

berlebihan akan menimbulkan rasa simpati khalayak yang dihadapi. Demikian juga 

sikap mengutamakan kepentingan pembelajar, sehingga setiap saat siap membantu 

pembelajar yang membutuhkan, dapat menumbuhkan suasana yang sangat mendukung 

keberhasilan kegiatan pembelajaran. Guna dapat menumbuhkan sikap dan prilaku 
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tersebut, seorang guru/dosen perlu senantiasa menyadari bahwa yang ia hadapi ialah 

pembelajar manusia dewasa. Manusia dewasa yang telah memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman tersendiri, sehingga memiliki persepsi tersendiri. 

Sebagai sesame manusia dewasa yang beranjak dari latar belakang berbeda, setiap 

guru/dosen selalu dapat belajar sesuatu dari setiap pembelajar yang dihadapinya. 

 

(c ) kepribadian; seorang guru/dosen hendaknya memiliki kepribadian yang mantap. 

Kepribadian yang mantap merupakan kepribadian yang tidak menjadi larut oleh situasi 

dan kondisi lingkungan sekitar. Kepribadian yang mantap hanya dapat dicapai, apabila 

yang bersangkutan lebih memiliki kedewasaan moral dan kematangan intelektual. 

 Dengan meningkatkan unsur fisik dan nonfisik citra penampilan diri seorang 

guru/dosen dalam totalitasnya menjadi ikut tertingkatkan. 

 

C. Etiket Pergaulan 

 Secara umum etiket dapat diartikan sebagai tata karma pergaulan yang baik 

antara sesama manusia, baik yang diperlukan dalam pergaulan social yang biasa, 

maupun pergaulan yang bersifat resmi. Etiket sebagai tata karma pergaulan yang 

pokok dan yang lebih bersifat universal dipengaruhi oleh kebiasaan local maupun 

regional dari masyarakat yang bersangkutan. 

 Pengetahuan tentang etiket sangat diperlukan dalam kehidupan modern, 

sehingga buku-buku tentang etiket yang bersifat umum maupun khusus menyangkut 

kegiatan tertentu, banyak ditulis orang. Namun penerapannya hendaknya disesuaikan 

dengan kebiasaan setempat. 

 

Manfaat Etiket 

 Pengetahuan tentang etiket membuahkan beberapa manfaat sebagai berikut. 

1. Membuat seseorang disenangi, dihormati dan disegani orang lain. 

2. Meningkatkan keyakinan dan rasa percaya diri, dalam melakukan pelbagai 

kegiatan formal maupun nonformal, dengan pihak manapun. 

3. Meningkatkan citra dari pesona diri, yang pada gilirannya memperbesar 

kesempatan meningkatkan jenajng karier. 

4. Meningkatkan rasa kebahagiaan batin, karena yakin bahwa tutur kata, sikap dan 

perilakunya tidak menyinggung orang lain. 
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Dasar etiket pergaulan 

 Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, etiket pergaulan menghendaki 

seseorang dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 

1. Mampu menghargai waktu orang lain. 

2. Tidak menyalahgunakan kedudukan. 

3. Tidak menyalahgunakan kekayaan. 

4. Berusaha menyenangkan orang lain. 

5. Tidak cepat tersinggung. 

6. Dapat menahan dan mengendalikan diri dalam perbuatan dan emosi. 

7. Penuh toleransi. 

8. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 

9. Menjadi pendengar yang baik. 

10. Menjauhi sifat mementingkan diri sendiri. 

11. Mampu mengungkapkan rasa terima kasih dan pemohon maaf dengan tulus. 

12. Menaruh perhatian dan senyum. 

13. Menjaga kebersihan diri. 

14. Menggunakan kata ‘tolong’ untuk minta bantuan dan ‘terima kasih’ setelah 

dibantu. 

15. Memiliki tenggang rasa tinggi. 

 

Dasar Etiket Profesi 

 Hubungan dengan pembelajar, etiket pergaulan guru/dosen juga perlu 

memperhatikan. 

1. Hadir di tempat tugas tepat waktu. 

2.  Berbusana sopan dan rapi 

3. Mengajar dengan sepenuh hati 

4. Menilai dengan objektif 

5. Tidak menjatuhkan atau mencari kesalahan rekan guru/dosen 

6. Tidak berusaha menonjolkan diri sendiri 

7. Tidak mengoreksi atau menyatakan pendapat dengan rekan guru/dosen, 

dihadapan pembelajar 

8. Tidak memberi perhatian khusus kepada pembelajar tertentu. 
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D.KEPRIBADIAN 

 Allport menyatakan bahwa personality is what a man really is...kepribadian 

adalah bagaimana seseorang itu sebenarnya. Batasan singkat ini kiranya telah 

mencakup semua aspek perwujudan sosok seseorang sehingga dapat dibuat pegangan .

 Salah satu teori yang sangat terkenal tentang kepribadian dikemukakan oleh 

Sigmund Freud (1856-1939). Menurut Freud, kepribadian setiap orang merupakan 

sebuah system yang terdiri dari 3 subsistem yang saling berkaitan, yaitu Id, Ego dan 

Superego. 

 Id merupakan unsur paling utama yang bersifat diturunkan dan telah ada sejak 

kelahirannya. Dalam Id ini termasuk naluri atau insting. Id selalu mencari 

keseimbangan dan tidak membiarkan terjadinya peningkatan energi, yang dirasakan 

sebagai ketegangan yang tidak menyenangkan. Jika ketegangan ini terjadi, Id segera 

mengeluarkan kelebihan energi tersebut dalam bentuk gerak refleks seperti berkedip, 

tertawa, menangis, marah dsb. Kesemuanya ini berakibat kembalinya keadaan 

kejiwaan seperti semula. Selain gerak refleks, Id juga melakukan fungsi yang disebut 

primery process atau proses utama. Proses utama dilakukan guna mengeluarkan energi 

ketegangan melalui pembentukan halusinasi, lamunan maupun impian. 

 Ego sebagai subsistem kedua berkembang dengan adanya Id. Ego berusaha 

mengatur bagaimana kebutuhan halusinasi Id dapat terpenuhi dalam dunia realita. Ego 

merupakan komandan yang menentukan tindakan nyata keluar, memilih bentuk 

tindakan memperhitungkan respons lingkungan sekitar atas tindakan itu, serta 

menentukan naluri apa yang akan terpuaskan oleh tindakan tersebut serta bentuk 

tindakan sendiri. Ego selalu mencoba mengintegrasikan dirinya dengan Id, sering 

bertentangan dengan Super Ego dan dunia luar. 

 Perlu diingat bahwa Ego merupakan bagian dari Id dan berkembang dari Id. 

Ego tidak berfungsi tanpa adanya Id. Fungsi utama Ego untuk menjadi perantara dari 

kebutuhan organisme manusia sebagai mahluk hidup dan keadaan nyata yang ada di 

sekelilingnya. Pada dasarnya fungsi ini diperlukan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup dan reproduksi umat manusia. 

 Sedangkan Super Ego merupakan subsistem dari struktur kepribadian yang 

berkembang paling akhir. Fungsi utama super ego untuk menahan gejolak Id, terutama 

yang berkaitan dengan naluri seksual dan kekerasan; membujuk ego untuk lebih 
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mengutamakan tujuan-tujuan moralitas daripada tujuan kenikmatan dan mendorong 

ego untuk berjuang kearah kesempurnaan. 

 Karena itu Superego dapat dikatakan sebagai senjata moral dari suatu 

kepribadian. Superego terbnetuk dari nilai dan norma sosial mayarakat, sebagaimana 

yang telah diajarkan oleh orang tua. Sebagai subsistem dari kepribadian, Id, Ego dan 

Superego berfungsi secara serentak simultan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Id 

adalah komponen biologis. Ego adalah komponen psikologis dan Superego adalah 

komponen sosial dari suatu kepribadian. 

  

E. Pembentukan Kepribadian 

 Berdasarkan teori Freud di atas, sub-sistem yang paling menentukan bagi baik 

buruknya perwujudan kepribadian seseorang adalah superego dari yang bersangkutan. 

Superego terbentuk oleh nilai budaya dan norma sosial yang ditanamkan orang tua 

kepada anak sejak usia dini dan dilanjutkan dalam pendidikan sekolah. Betapa 

pentingnya pembentukan superego di masa kanak-kanak dapat dipahami melalui sajak 

Dorothy Notle berjudul Children Learn What They Live yang dapat diterjemahkan 

secara bebas sebagai berikut, 

 Jika anak dibesarkan dengan celaa, ia belajar memaki 

 Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi 

 Jika anak dibesarkan dengan cemooh, ia belajar menjadi pemalu 

 Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar merasa rendah diri 

 Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri 

 Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri 

 Jika anak dibesarkan dengan keterbukaan, ia belajar bersikap adil 

 Jika anak dibesarkan dengan keamanan, ia belajar menaruh kepercayaan 

 Jika anak dibesarkan dengan persetujuan, ia belajar mementingkan diri 

 Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar 

menemukan cinta kasih dalam kehidupan. 

Meskipun besar sekali kemungkinan peran pendidikan masa kanak-kanak bagi 

pembentukan kepribadian di kemudian hari, namun secara kodrati manusia selalu 

berubah. Bahkan kehidupan itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu  proses yang 

berlangsung terus menerus dalam mengupayakan perbaikan demi perbaikan. Belajar 
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sepanjang hayat merupakan konsep manusia modern yang berlaku secara universal. 

Kepribadian yang baik juga dapat ditumbuhkan secara sadar melalui proses belajar. 

 

F. Kepribadian yang Menyenangkan 

 Penampilan yang baik akan mlebih memukau jika disertai dengan pancaran 

kepribadian yang menyenangkan. Dalam bukunya berjudul How to Win Friend and 

Influence People Dale Cerngie memberikan 10 pedoman pokok untuk membuat orang 

lain menyukai kita dengan setulus hatinya. Adapun kesepuluh pedoman pokok tersebut 

adalah sebagai berikut, 

1. Hindari kebiasaan mengeritik seseorang karena berbagai kekurangan, 

kekeliruan dan ketidaktahuan. Betapa halus sebuah kritik dilontarkan, tetap saja 

akan merasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Biasakan selalu berpendapat, 

jika kita berada dalam keadaan yang sama, kita pun akan melakukan hal serupa. 

2. Hargai orang dengan jujur. Menurut William James pakar ilmu social adanya 

kebutuhan akan penghargaan, membedakan manusia dengan hewan mamalia 

lainnya. 

3. Biasakan selalu tersenyum, sebagai pengganti sikap cemberut dan marah yang 

mungkin ditimbulkan oleh seseorang atau suatu situasi tertentu. Sudah tentu 

senyum dimaksud adalah senyum lepas yang tulus dan bukannya senyum 

dibuat-buat. 

4. Dalam pergaulan, usahakan dapat mengingat nama orang yang kita pernah 

kenal atau pernah diperkenalkan. Hal ini memang sulit karena tidak semua 

orang memiliki daya ingat yang kuat. Namun ketahuilah bahwa nama seseorang 

adalah kata terindah bagi telinga yang bersangkutan. 

5. Berbicara dengan seseorang, usahakan menjadi pendengar yang baik. Terutama 

dalam pembicaraan yang lebih serius daripada sekedar pembicaraan santai. 

Doronglah agar orang lain dapat berbicara sebanyak-banyaknya tentang dirinya 

ataupun kepentingannya dan dengarkan dengan penuh perhatian. 

6. Berbicara dengan orang lain, tempatkan kepentingan dalam focus pembicaraan. 

Dengan kata lain, lakukan pembicaraan dari kacamata kepentingan yang 

bersangkutan. 

7. Menghadapi orang lain, usahakan agar orang lain merasa dirinya penting. 

Lakukan  dengan tulus hati dan bukannya dengan cara dibuat-buat. 
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8. Jika bersalah, segera akui kesalahan tersebut dengan jujur dan rendah hati. 

9. Hargai pendapat orang lain walaupun kita tidak sependapat. 

10. Jangan salahkan orang lain dengan cara mempermalukannya. Meskipun orang 

tersebut karyawan bawahan kita ataupun pembantu rumah tangga. 

 

Kesepuluh pedoman pokok di atas dapat dilaksanakan setiap orang, jika yang 

bersangkutan memang bertekad ingin meningkatkan pesona kepribadian. Hambatan 

yang ditemui dalam mencoba melaksanakan kesepuluh pedoman pokok di atas, 

biasanya adalah kesibukan. Ketika kesibukan memuncak kita cenderung menjadi tidak 

sabar. Ketidaksabaran sering mendorong seseorang lupa menempatkan dirinya dalam 

suatu keselarasan dan keseimbangan dengan perasaan dan kepentingan orang lain. 

Salah satu cara praktis dalam melaksanakan kesepuluh pedoman pokok di atas, 

ialah  dengan mencoba mempraktikkannya satu demi satu pedoman pokok dalam 

kehidupan setiap harinya. 

 

G. Penutup 

 Penampilan yang baik mempengaruhi kepercayaan diri, sehingga lebih mantap 

dalam menghadapi tugas, terutama yang sifatnya berhubungan dengan khalayak ramai. 

Kepercayaan diri juga meningkatkan rasa harga diri.  Di samping penampilan, etikat 

juga harus diperhatikan karena etiket merupakan aturan atau tata tertib yang berlaku 

pada suatu tempat, situasi, atau kondisi tertentu yang harus ditaati. Bukan hanya 

penampilan dan etiket saja yang harus diperhatikan oleh guru/dosen, kepribadiannya 

juga tidak kalah penting, mengingat kepribadian juga penunjang profesi sebagai 

seorang guru/dosen. 
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