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ABSTRAK 

 

Mengamati fenomena empirik yang ada deasa ini, maka 

penelitian ini dilatar belakangi oleh guru merupakan teladan yang 

memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam seluruh 

upaya pendidikan. Guru dikenal sebagai tenaga profesional 

kependidikan, sudah barang tentu memiliki posisi yang cukup 

strategis dan tanggungjawab yang sangat besar. Sehingga dapat 

dikatakan secara ideal, baik buruknya generasi suatu bangsa di masa 

mendatang terletak ditangan guru. Oleh sebab itu, seorang guru harus 

sadar dan bertanggungjawab akan implementasi kode etik profesinya. 

Pada penelitian ini, penulis merumuskan bagaimana proses 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI; 

dan apasaja faktor pendukung dan penghambat proses implementasi 

kode etik guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 

2 Buay Bahuga Way Kanan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kulitatif deskriftif dengan mengambil latar belakang SMA Negeri 2 

Buay Bahuga Way Kanan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis 

data dengan cara mereduksi data, men-display data, dan conclusion. 

Sedangkan, pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi 

kode etik guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 

2 Buay Bahuga Way Kanan sudah berjalan dengan baik berdasarkan 

tiga nilai-nilai dasar dan operasional kode etik guru yakni: Pertama, 

berdasarkan nilai-nilai Agama dan Pancasila seperti tidak melangggar 

sumpah janji sebagai pegawai negeri, tidak melanggar ketentuan 

norma agama dan pancasila, menghormati, menghargai pendapat dan 

perbedaan keyakinan, mengedepankan keharmonisan, persatuan dan 

kesatuan; Kedua, berdasarkan nilai-nilai kompetensi pedagogik seperti 

mempersiapkan, mengkonsep, mengembangkan dan mengusai materi; 

menyusun silabus, membuat RPP; memotivasi, melakukan 

pendampingan, pengajaran, pengawasan, penilaian dan evaluasi 

belajar; kompetensi kepribadian seperti mencontohkan sikap, perilaku, 

tata dan tutur kata yang baik, berdisiplin waktu, tidak terlambat, jujur, 

penyabar, berwibawa, dan bertanggungjawab; kompetensi sosial 

seperti berbaur, supel, menegur sapa, mengkonsultasikan, berinteraksi, 

saling berkomunikasi santun, mengajar dengan ikhlas, objektif dan 

tidak diskriminatif; dan kompetensi profesional seperti membawa 

suasana kelas pada pembelajaran yang aktif, komunikatif, kreatif, 

efektif dan efisien, mengoptimalkan penguasaan bahan ajar dan 
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memahami tujuan pembelajaran dan menguasai teknologi sekaligus 

memanfaatkannya. Ketiga, berdasarkan nilai-nilai jati diri, harkat dan 

martabat manusia yang meliputi perkembangan kesejahteraan jasmani, 

emosional, intelektual, sosial, spiritual seperti menjaga nama baik 

pribadi dan lembaga tempat mengabdi; menjaga sikap dan perilaku 

dalam menjalani aktivitas-aktivitas keseharian baik di sekolah maupun 

di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dalam menunjang 

pengembangan intelektual para guru mengikuti pelatihan-pelatihan, 

penataran guru PAI, pengarahan; mengikuti seminar offline maupun 

online; mereka juga enggan melakukan tindak pelanggaran yang 

bersifat amoral/asusila; berhalangan hadir masuk kerja tanpa alasan; 

melakukan perjudian; korupsi; dan melaksanakan ibadah sunnah 

dhuha dan dhuhur di mushola sekolah; serta mengikuti senam sehat di 

sekolah bersama. Faktor pendukung seperti faktor SDM guru yang 

profesional; ketersedian sarana dan prasarana yang memadai; letak 

geografis dan lingkungan sekolah; komunikasi yang baik; dan 

managemen sekolah yang baik. Sedangkan faktor penghambat seperti 

faktor kurangnya kesadaran individu; penguasaan teknologi; dan 

kurangnya pemahaman secara mendalam mengenai kode etik guru. 

 

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Kinerja Guru, Pendidikan Agama 

Islam 
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MOTTO 

 

               

                    

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal penelitian, penulis akan 

menguraikan beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan 

judul penelitian ini. Penulis mengupayakan agar dapat 

menghindari kesalahan para pembaca dalam memahami judul 

penelitian ini. Adapun penelitian ini berjudul: “Implementasi 

Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SMA 

Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan”. Selanjutnya, penulis perlu 

dan akan memberikan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi dapat didefinisikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan.
1
 Implementasi juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Dalam penerapannya implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang 

atau sempurna.  

2. Kode Etik Guru  

Kode etik guru adalah pedoman sikap dan 

perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai 

profesi tehormmat, mulia dan bermartabat yang dilindungi 

undang-undang. Sebagaiaman fungsinya, kode etik guru 

berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral 

yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan 

profesional guru dalam hubungannya dengan peserta 

didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, 

dan organisasi atau asosiasi profesi.
2
 

 

 

 

                                                             
1 Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), h. 174. 
2 Siswanto, Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, (Surabaya: CV. 

Pena Salsabila, 2013), h. 26.  



 

2 

 
3. Meningkatkan 

Secara bahasa, istilah meningkatkan bermakna 

menaikan derajat, taraf, mempertinggi, memperhebat.
3
 

Adapun maksud meningkatkan dalam penelitian ini yaitu, 

menaikan, mempertinggi dan berkembangnya kesadaran 

guru PAI dalam memahami pentingnya implementasi 

kode etik guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di 

SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. 

4. Kinerja   

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu lembaga, 

sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-

masing, dalam rangka mencapai tujuan lembaga 

bersangkutan secara legal atau tidak melanggar hukum 

serta sesuai dengan moral dan etika.
4
 

5. Guru PAI 

Guru adalah pendidik profesional dan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
5
 Sedangkan, 

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan orang 

yang bertanggungjawab terhadap perkembangan dan 

kematangan aspek rohani dan jasmani anak serta sosok 

inspirator, motivator, fasiltator, admisnistrator, dan 

komunikator dalam menggali dan mengembangkan 

potensi siswa, sehingga menghasilkan manusia yang 

paripurna. 

6. SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan 

SMA Negeri Buay Bahuga merupakan Sekolah 

Menegah Atas (SMA) yang berstatus negeri yang 

                                                             
3 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 291. 
4 Wahyudi, Sertifikasi dalam Organisasi Pembelajar, (Bandung: Alfa Beta), 

h. 2.  
5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen, Pasal 1 Ayat (1). 
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beralamatkan di Jl. Rya Chudu No. 4, Desa Suka Agung, 

Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Kode Pos: 

34767. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar 

terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang 

akan datang. Sejalan dengan semangat dan amanat undang-undang 

No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang 

mana didalamnya menegaskan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional. Adapun fungsi dan tujuan yang termaktub pada UU RI 

No. 20 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal (3) diterangkan 

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 Allah SWT Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
6
 

Berdasarkan keterangan diatas, fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional dimaksudkan untuk mengembangkan potensi 

siswa guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang 

unggul dan berkualitas. Tentunya untuk menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan nasional, maka perlu adanya sosok guru yang 

berkualitas pula dalam menunjang mutu pendidikan di Indonesia. 

Karena hakikatnya guru merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran. 

Guru adalah tenaga profesional yang berwenang, 

bertanggungjawab serta merencanakan dan melaksanakan proses 

                                                             
6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (3). 
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pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan, pembinaan dan pelatihan terhadap siswa, baik 

secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar 

sekolah, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  Sebagaimana UU RI, Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen , Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: 

“Guru adalah pendidik profesional dan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.
7
  

Jika merujuk pada undang-undang diatas maka jelas guru 

Indonesia tampil sebagai pekerja profesional yang secara khusus 

disiapkan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi disekolah. Sebagaimana 

termaktub dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa: 

“Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi”.
8
 

Guru sebagai teladan memiliki kedudukan dan peranan 

yang sangat strategis dalam seluruh upaya pendidikan. Kedudukan 

guru sebagai tenaga pendidik profesional berfungsi meningkatkan 

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam mewujudkan 

prinsip-prinsip kerja profesional. Guru Indonesia khususnya guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut memiliki kompetensi-

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai 

                                                             
7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen, Pasal 1 ayat (1). 
8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen, Pasal 1 ayat (4). 



 

5 

 
dengan pekembangan ilmu dan teknologi. Selain itu, moralitas 

guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemulian 

sebagai unsur dasar moralitas guru terletak pada keunggulan 

prilaku, akal budi, dan pengabdiannya. Maka, guna menunjang hal 

tersebut, salah satu syarat profesi guru adalah harus memiliki kode 

etik yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan profesinya. 

Kode etik guru adalah pedoman sikap dan perilaku yang 

bertujuan menempatkan guru sebagai profesi tehormmat, mulia 

dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Adapun maksud 

dan tujuan pokok diadakannya kode etik guru adalah untuk 

menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud 

sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi 

sebagaimana layaknya.
9
 Sedangkan, kode etik guru berfungsi 

sebagai seperangkat prrinsip dan norma moral yang melandasi 

pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam 

hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah 

dan rekan seprofesi, dan organisasi atau asosiasi profesi.
10

 

Di indonesia, pengimplementasian kode etik profesi guru 

masih sangat minim, sehingga pendidikan menjadi masalah yang 

ramai dibicarakan. Maraknya beberapa kasus pelanggaran kode 

etik yang dilakukan oleh oknum guru yang terjadi di Indonesia 

belakangan ini, menjadikan nama pendidikan di Indonesia 

menjadi sedikit tercoreng. Faktanya masih ada beberapa oknum 

guru yang belum bisa dijadikan suri tauladan, baik ketika di dalam 

atau luar sekolah. Selain itu, ada pula oknum guru yang 

menyimpang atau melakukan pelanggaran terhadap norma-norma 

dalam menjalankan tugas profesinya.  

Hal tersebut diatas dibuktikan dengan beberapa kasus 

yang diberitakan baik melalui media cetak maupun online. Kasus 

pertama adalah kasus seorang guru di Kabupaten Purwokerto 

yang viral usai tersebarnya video penamparan siswa, yang di nilai 

                                                             
9 Muhammad Rahman, Sofan Amri, Kode Etik Profesi Guru Legalitas, 

Realitas, dan Harapan, (Jakarta: Pustakarya, 2014), h. 55.  
10 Siswanto, Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, (Surabaya: CV. 

Pena Salsabila, 2013), h. 26. 
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sebagai kekerasan verbal dan melanggar kode etik.

11
 Kasus kedua 

adalah kasus kekerasan oleh seorang oknum guru di SMAN 1 

Kota Bekasi, yang bermula karena siswa tesebut terlambat dan 

tidak mengenakan ikat pinggang.
12

 Selain kasus kekerasan diatas, 

ada beberapa kasus yang diduga melanggar kode etik dalam 

proses belajar mengajar yakni, kasus guru yang menjalin 

hubungan dengan peserta didiknya yang konon dilandasi rasa 

kasih sayang di SMPN 2 Juntinyuat pada jam pelajaran bahasa 

inggris yang sedang berlangsung di kelas VIII A.
13

 Lebih miris 

lagi, pada kasus ini dimana seorang kepala sekolah SD di Kuta 

Utara, Bali, melakukan pencabulan terhadap siswinya sejak kelas 

VI SD hingga kelas 1 SMA.
14

 Dari kasus-kasus tersebut, masih 

banyak lagi kasus-kasus yang dinilai mencoreng dan melanggar 

kode etik profesi guru terjadi di dunia pendidikan Indonesia. 

Namun, tentunya tidak semua guru melanggar aturan atau norma-

norma kode etik profesinya. Masih banyak guru yang 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik 

profesional. 

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu lembaga, sesuai 

dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam 

rangka mencapai tujuan lembaga bersangkutan secara legal atau 

tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.
15

 

Dengan kinerja guru yang baik maka akan berdampak pada 

pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. 

                                                             
11 Jabbar Ramdhani, Viral Guru Tampar Murid, FSGI: Langgar Etika dan 

Terancam Pidana, 2018. https://news.detik.com/berita/d-398178/ 
12  Wisnu Yusep, Siswa SMA di Bekasi Dipukul Oknum Guru, Ini Reaksi 

Wakil Wali Kota,  2020. https://megapolitan.okezone.com/amp/2020/02/13/338/ 

2167755/ 
13 Irsya, Diduga Melanggar Kode Etik dalam Mengajar, DKGI Akan 

Panggil Guru SMPN 2 Juntinyuat, 2020. https://www.postnewstime.com/2020/01 
14 Guntur, Sanksi Tegas Untuk Guru Cabul, 2020. https://www.balipost. 

com/news/ 2020/02/25/106123/ 
15 Wahyudi, Sertifikasi dalam Organisasi Pembelajar, (Bandung: Alfa 

Beta), h. 2.  
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Dalam konteks tujuan, pendidikan tidak hanya bertujuan 

untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan saja, 

akan tetapi juga mencangkup semua aspek dalam dunia 

pendidikan, baik aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik. Aspek yang ketiga ini penting dalam proses 

pendidikan, jika aspek psikomotorik tercapai dengan baik, maka 

kedua aspek lainnya akan baik pula. Karena secara otomatis kedua 

aspek tersebut berfungsi sebagai pergerakannya.
16

 

Oleh karenanya, pada proses pelaksannaannya guru 

Pendidikan Agama Islam bukan hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge) akan tetapi mentransfer nilai-

nilai (transfer of value) yang berlandasakan norma dan ajaran 

Islam, maka secara tidak langsung transfer nilai-nilai ajaran 

tersebut dapat dilakukan melalui keteladanan atau uswah hasanah. 

Sehingga hasil proses pembelajaran PAI dapat mengarah pada 

perubahan perilaku dan sikap dalam diri siswa yang diajarnya. Hal 

senada juga diungkapkan Zakiah Drajat, bahwa pendidikan agama 

Islam adalah pembentukkan kepribadian muslim atau perubahan 

sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.
17

 

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi peneliti maka 

dapat diuraikan bahwa guru Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 2 Buay Bahuga, Way Kanan dalam implementasiannya, 

masih ada beberapa guru yang belum sepenuhnya menerapkan 

kode etik, seperti adanya beberapa guru yang terlambat datang ke 

sekolah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala 

sekolah SMA Negeri 2 Buay Bahuga Ibu Apriyani, beliau 

mengungkapkan bahwa masih ada guru yang terlambat bahkan 

belum mengumpulkan rancangan pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), padahal itu merupakan tanggungjawab seorang guru.
18

  

                                                             
16  Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globaliasai, dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke-21, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), h. 10. 
17  Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 

28. 
18 Apriyani, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Buay Bahuga, Wawancara, 4 

Januari 2021. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

kode etik guru PAI dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA 

Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan, dengan mengamati, 

mendeskripsi dan menganalisanya. Maka, judul penelitian ini 

adalah implementasi kode etik guru PAI dalam meningkatkan 

kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. 

 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pembatas mengenai objek 

penelitian yang diangkat. Selain itu, fokus penelitian diperlukan 

agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di 

lapangan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus 

penelitian pada penelitian ini adalah implementasi kode etik guru 

dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay 

Bahuga Way Kanan. Sedangkan, sub fokus pada penelitian ini 

adalah nilai-nilai agama dan Pancasila; nilai-nilai kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional; nilai-nilai jati diri harkat dan martabat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, berdasarkan 

fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut, 

yaitu: Bagaimana  implementasi kode etik guru dalam 

meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga 

Way Kanan?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal penting di dalam menentukan arah 

suatu tindakan. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: Untuk 

mengetahui implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Peneliti membagi menjadi dua manfaat penelitian yaitu 

manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis. Adapun kedua 

manfaat pada penelitian ini akan diuraikan, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritik, hasil penelitian ini dimaksudkan dapat 

memberikan konstribusi positif, khususnya sumbangan 

pemikiran terkait implementasi kode etik guru dalam 

meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay 

Bahuga Way Kanan dan diharapkan juga dapat memberi 

dampak positif dalam dunia pendidikan, khususnya dunia 

pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah refrensi ilmu pengetahuan serta konstribusi 

ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

sekaligus rujukan. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada siswa, guru PAI, lembaga 

terkait dan masyarakat secara umum, dan diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta masukan 

bagi peneliti-peneliti pada penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dijadikan 

sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penelitian yang akan 

dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari palgiarisme atau daur ulang 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya.  Adapun kajian 

penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Akhmad Zacky AR, “Kode Etik Guru dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualiasi 

dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah 

Darul Amin Pemekasan”. ISSN (p) 2089-1946 & ISSN 

(e) 2527-451. Vol. 4, No. 2 (2016),. Adapun isi bahasan 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik  guru 

di MA Darul Amin  Pamekasan merupakan cara dalam 
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peningkatan profesionalitas guru agar taat  kepada 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati 

oleh pihak pengelola MA Darul Amin Pamekasan. Kode 

etik  guru yang dikembangkan menjadi kode etik sekolah 

diangggap metode yang efektif dalam proses peningkatan 

profesionalitas guru di sekolah ini.
19

  

2. Muhammad Jufni, Syifa Saputra dan Azwir, “Kode Etik 

Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. ISSN (p) 

2337-8085 & ISSN (e) 2657-0998. Vol. 8 No. 4 (2020). 

Adapun isi bahasan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa Pertama, hakikat guru adalah orang yang berperan 

dalam usaha membentuk manusia yang berpotensi 

dengan mengembangkam segala bakat yang ada pada 

murid. Guru juga harus mampu berperan aktif dalam 

mendidik murid dan bisa menempatkan kedudukannya 

sebagai tenaga pengajar. Kedua, kompetensi guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan terbagi kepada empat 

bagian, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Ketiga, kode etik guru ialah memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, 

dan akhlak mulia.
20

  

3. Ahmad Hanif Fahruddin, Eva Nur Tita Sari, 

“Implementasi Kode Etik Guru dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi 

Lamongan”. ISSN (p) 2085-6539 & ISSN (e) 2242-4579. 

Vol. 2, No. 2 (2020). Adapun isi bahasan pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik guru 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

                                                             
19 Akhmad Zacky AR, “Kode Etik Guru dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Pendidik; Reaktualiasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di 

Madrasah Aliyah Darul Amin Pemekasan”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4, 

No. 2 (2016). http://jurnalpai.uinsby.ac.id/ejournal/ 
20 Muhammad Jufri, Syifa Saputra, Azwir, “Kode Etik Guru dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan”, Jurnal Serambi Akademica, Vol. 8, No. 4 (2020). 

http://ojs.serambimekkah.ac.id 



 

11 

 
cara menjadi suri tauladan, terbuka fleksibel, dan adil. 

Sedangkan model implementasi kode etik dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam diterapkan dengan 

pembiasaan dan keteladanan.
21

  

4. Anwar, Ratna Mutia“Penerapan Kode Etik Guru 

Indonesia (KEGI dan Dampaknya Terhadap Perilaku 

Kedisiplinan dalam Bertugas”. ISSN (p) 2715-7741 & 

ISSN (e) 2715-7423. Vol. 2, No. 4 (2020). Adapun isi 

bahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 1) 

Penerapan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) Pada 

SMAS Bina Bangsa sudah Baik. Dapat dilihat dari nilai 

rata-rata sebesar 4.35 dengan tingkat termasuk kategori 

Baik. 2) Bahwa Tingkat Kedisiplinan Guru Dalam 

Menjalankan Tugas Keprofesian Pada SMAS Bina 

Bangsa sudah Sangat Baik. Dapat dilihat dari nilai rata-

rata sebesar 4.33 dengan tingkat kategori termasuk 

kategori Sangat Baik. 3) Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah di uraikan, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa Penerapan Kode Etik 

Guru Indonesia (KEGI) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Kedisiplinan Guru di SMAS Bina 

Bangsa sebesar 64,67 %, dengan adanya Kode Etik Guru 

Indonesia (KEGI) maka akan sangat membantu dalam 

meningkatkan kedisiplinan Guru SMAS Bina Bangsa.
22

  

5. Windarto, “Kode Etik Guru dalam Pengaplikasian Media 

Pembelajaran Online PAI di Era Revolusi Industri 4.0”. 

ISSN (p) 1907-4174 & ISSN (e) 2621-0681. Vol. 15, No. 

1 (2021). Adapun isi bahasan pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk mengukur kode etik guru 

                                                             
21 Ahmad Hanif Fahruddin, Eva Nur Tita Sari, “Implementasi Kode Etik 

Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi 

Lamongan”, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2 (2020). 

http://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/ 
22 Anwar, Ratna Mutia, Riska, “Penerapan Kode Etik Guru Indonesia 

(KEGI dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kedisiplinan dalam Bertugas”, Jurnal 

Kinerja Kependidikan, Vol. 2, No. 4 (2020). http://ojs.serambimekkah.ac.id. 
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dalam mengaplikasikan media pembelajaran online PAI 

di era revolusi industri 4.0 bisa diindikasikan pada; (1) 

kompetensi pendidik; (2) prinsip pemilihan dan 

penggunaan media; (3) pembelajaran PAI di era revolusi 

industri 4.0.
23

  

Selain ittu, berdasarkan penelusuran penulis terkait 

dengan kajian penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat 

ditemukan pesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Adapun 

persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas 

terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan 

kualitatif deskriptif.  

Sedangkan, perbedaan penelitian ini yakni pada objek 

dan subjek penelitian dan menekankan pada implementasi kode 

etik guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 

Buay Bahuga Way Kanan. Selain itu, waktu dan tempat pada 

penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh penelitian diatas, yang mana penelitian ini 

dilakukan pada tahun pelajaran 2020/2021 dan bertempat di SMA 

Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan, Provinsi Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. 

Metode berarti suatu cara kerja yang sistematik. Metode disini 

diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam 

proses penelitian.
24

 Metode sama artinya dengan metodelogi 

yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi 

metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.
25

 

                                                             
23 Windarto, “Kode Etik Guru dalam Pengaplikasian Media Pembelajaran 

Online PAI di Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Al Qalam, Vol. 15, No. 1 (2021). 
http://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id. 

24 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24. 
25 Zakiah Daradjat, Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008), h .11. 
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Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, 

penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu 

bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-

prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian 

baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.
26

 

Metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang 

suatu hal yang juga menjadi dasar dalam berfikir dan 

bertindak, yang mana merupakan pijakan dalam 

melaksanakan penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan 

asumsi bahwa sikap seseorang dapat juga diukur dengan 

menggunakan skala sikap. Maka, ia tidak perlu membuktikan 

kebenaran hal yang diasumsikannya itu, tetapi dapat langsung  

memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. 

Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Asumsi 

substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian, 

sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metodologi 

penelitian.
27

 Secara umum metode penelitian didefinisikan 

sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian 

merupakan data empiris atau data yang teramati yang mana 

memiliki kriteria-kriteria tertentu yang valid.
28

 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan 

penelitian yang bersifat kualitatif yang mana tidak 

menggunakkan metode statistik.  Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif yang mana mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian pada masalah-masalah aktual dan fakta-fakta yang 

terjadi di lapangan sebagaimana adanya, pada saat 

dilaksanakannya penelitian. Metode ini juga lebih dikenal 

                                                             
26 Margono. S. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 1 
27 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan 

Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2011), h. 254 
28 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  

Kualitatif,  dan  R&D, (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 2. 
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sebagai metode artistik, karena pada proses penelitiannya 

lebih bersifat seni.
29

 

Pada penelitian deskriptif hal-hal yang perlu 

dilakukan pada penelitian ini adalah pencatatan, menganalisis, 

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi. Misalnya, 

deskripsi pada penelitian ini untuk menggambarkan 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kinerja 

guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. Teknik 

kepenulisan pada penelitian ini, penulis merujuk dan 

berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung tahun 2020. 

 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan pada penelitian ini adalah penulis, kepala 

sekolah, guru pada mata pelajaran PAI, beberapa siswa dan 

semua yang terlibat dalam penelitian skripsi ini yang berjudul 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kinerja 

guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. 

Pengumpulan data penelitian ini bertempat di SMA Negeri 2 

Buay Bahuga Way Kanan. 

 

3. Teknik Pemilihan Informan 

Informan adalah orang atau sumber yang memberikan 

informasi penelitian.
30

 Informan dapat juga disebut dengan 

subyek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber utama 

data penelitian, yaitu orang yang memiliki data mengenai 

variabel-variabel deskriptif, penguji hipotesis penelitian dan 

diakhiri oleh penyimpulan hasil analisis.
31

 Adapun dalam 

penelitian ini, teknik atau cara yang digunakan untuk 

menentukan subjek penelitian kualitatif adalah criterion-based 

                                                             
29 Ibid, h.7. 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan Praktik,  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.188 
31 Saifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 34. 
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selection yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut 

sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. 

Selanjutnya dalam penetuan informan pada penelitian ini 

dapat digunakan model snow ball sampling untuk memperluas 

subjek penelitian.
32

   

Berkaitan dengan jumlah informan yang digunakan 

dalam penelitian, penulis memilih beberapa orang yang 

dianggap dapat memberikan informasi secara lengkap dan 

mendalam. Peneliti memilih informan dari kegiatan terkait 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kinerja 

guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. Dalam 

hal ini, yang menjadi subjek penelitian atau informan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way 

Kanan; 

b. Wakil Kepala dan Guru Mata Pelajaran PAI di SMA 

Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan; 

c. Beberapa Siswa SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way 

Kanan, yang memiliki kaitan dan peran dengan 

penelitian ini.  

 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat 

diproleh.
33

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri 

dari dua jenis sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data dalam penelitian ini yakni: 

a. Data Primer, yaitu sumber data lapangan yang 

diperoleh secara langsung. Sugiyono menjelaskan 

bahwa data primer merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.
34

 

Data primer ini diperoleh dari sumber data pertama 

                                                             
32 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif 

dan Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 53. 
33 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 172 
34 Sugiyono, Op.Cit., h. 225. 
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yakni person dengan menggunakan prosedur dan 

teknik pengumpulan data melalui observasi dan 

wawancara.  

Person, yaitu sumber data yang dapat 

memberikan data penelitian berupa jawaban lisan 

melalui metode wawancara.
35

 Sedangkan observasi 

yang dilakukan dilapangan adalah untuk mengamati 

secara langsung dan mencatat secara sistematis objek 

penelitian.  

b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang 

mendukung dan melengkapi sumber data primer yaitu 

dari bahan pustaka seperti literatur-literatur, penelitian 

terdahulu, buku-buku, laporan-laporan kegiatan. 

Sugiyono menjelaskan bahwa data sekunder 

merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

melalui orang lain atau lewat dokumen.
36

 Data 

sekunder diperoleh dari sumber data ketiga yakni 

paper dengan menggunakan teknik dokumentasi yang 

relevan sebagai pendukung penelitian.  

Dalam hal ini Paper yang dimaksud adalah 

sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, 

angka, gambar, atau simbol-simbol lain.
37

 Sumber 

data ini meliputi data siswa, data dewan guru, data 

staf administrasi, dan data sarana prasarana, serta 

dokumen-dokumen lain yang mendukung dan 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan prosedur/teknik pengumpulan 

data sebagai langkah yang paling utama dan stategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

                                                             
35 Suharsimi Arikunto, Loc.Cit., h. 172. 
36 Sugiyono, Loc.Cit., h. 225. 
37 Suharsimi Arikunto, Loc.Cit., h. 172. 
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mendapatkan data. Tanpa mengetahui prosedur/teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan.
38

 

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-

peristiwa, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik 

atau hal-hal yang berkaitan dengan sebagian atau seluruh 

elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data. Adapun prosedur/teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai beikut: 

a. Metode Observasi, Nasution dalam bukunya 

mengemukakan definisi  bahwa metode observasi 

adalah dasar ilmu pengetahuan, sebagaimana misalnya 

para ilmuwan hanya dapat bekerja atau melakukan 

penelitiannya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
39

 Metode 

observasi  merupakan  metode  penelitian dengan 

mengamati secara langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek penelitian atau tidak 

menggunakan perkataan, dan lebih melibatkan indera 

pengelihatan (visual), juga melibatkan indera lain 

seperti pendengaran, sentuhan, penciuman.  

Metode penelitian ini peneliti gunakan untuk 

mengetahui, mengamati kondisi guru dan siswa ketika 

berada di lingkungan sekolah, dan pada saat proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, mengamati 

faktor pendukung dan penghambat, terkait 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way 

Kanan.  

Selanjutnya, untuk mempertegas dan 

menguatkan hasil dari pelaksanaan observasi maka 

                                                             
38 Sugiyono, Op.Cit., h. 224. 
39 Ibid, h. 310. 
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dapat menggunakan teknik wawancara maupun 

dokumentasi. 

b. Metode Wawancara atau Interview, ciri utama dari 

metode wawancara adalah proses pengumpulan data 

atau informasi melalui tatap muka (secara langsung) 

antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang 

ditanya atau informan (interviewe). Tujuan 

wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi, 

bukannya untuk merubah ataupun untuk 

mempengaruhi pendapat responden.
40

  

Metode wawancara digunakan peneliti guna 

memperoleh informasi dari sumbernya secara 

langsung atau tanpa perantara, informan pada 

wawancara ini yaitu, kepala sekolah, guru mata 

pelajaran PAI, siswa dan semua yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan implementasi kode etik 

guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA 

Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. 

c. Metode Dokumentasi, metode ini didefinisikan 

sebagai sebuah catatan peristiwa-pristiwa yang 

lampau. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk 

tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang yang memiliki keterkaitan 

dalam penelitian. Dokumentasi yang berbentuk tulisan 

misalnya, catatan, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan-kebijakan.  

Dokumentasi yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Sedangkan, dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, film dan lain-

lain. 
41

 Didalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

                                                             
40 Cholid Narkubo, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), h. 86. 
41 Ibid, h. 240. 



 

19 

 
buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
42

 

Dokumentasi adalah pengumpulan data 

melalui dokumen, mulai dokumen mengenai sejarah 

dan perkembangan sekolah, visi dan misi serta tujuan 

sekolah, letak geografis sekolah, struktur organisasi 

sekolah, data siswa, data dewan guru, data sarana 

prasarana, dokumen prestasi sekolah, serta hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi 

dokumentasi merupakan  pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

 

6. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun, 

mengatagorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud 

untuk memahami maknanya.
43

  Analisis data dilakukan untuk  

memperoleh  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  berupa  

temuan  penelitian. Maka untuk memudahkan dalam 

menganalisanya terlebih dahulu data tersebut diolah 

sedemikian rupa yang merupakan tahap lanjut dari analisa. 

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Data Reduction atau reduksi data menurut Sugiyono 

dalam bukunya mereduksi data berarti merangkum 

hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambar yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang 

dicari.  

Sedangkan, Nasution dalam Imam Suprayogi 

menjelaskan bahwa reduksi data atau proses 

                                                             
42 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 201 
43 Nasution. S, Metodologi Penelitian Dasar, (Jakarta:Bulan Bintang, 2001), 

h.72. 
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transformasi, diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, transformasi data yang muncul 

dalam catatan di lapangan yang mencakup kegiatan 

mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap 

mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan 

konsep, katagori atau tema tertentu.
44

  

Reduksi data dapat berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Maksudnya mereduksi data yaitu 

memilih data yang relevan dan bermakna sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data di 

maksud terkait dengan implementasi kode etik guru 

dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 

2 Buay Bahuga Way Kanan, yang diperoleh melalui 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Maka dapat disimpilkan bahwa hasil dari 

observasi dan wawancara  akan direduksi dengan cara 

digolongkan sesuai dengan kategori aktivitas. 

Kemudian hasil observasi dan wawancara tersebut 

peneliti gabungkan dengan data dokumentasi. Setelah 

di gabungkan antara hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, selanjutnya peneliti akan membuang 

data yang di anggap tidak diperlukan dalam penelitian 

ini. 

b. Data Display atau penyajian data adalah kegiatan 

yang mencakup mengorganisasi data dalam bentuk 

tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. 

Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, 

diagram alur dan lain sejenisnya atau dalam bentuk-

                                                             
44 Imam  Suprayogi, Tobroni,  Metodologi  Penelitian  Sosial  Agama,  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.193. 
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bentuk lain.

45
 Dengan men-display data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut.
46

 

Maksudnya yaitu setelah memilih data yang 

relevan dan bermakna kemudian data tersebut di 

display yaitu digerai atau diuraikan secara rinci 

sehingga menjadi informasi yang memiliki makna 

tertentu. Jadi, setelah data di reduksi terkait dengan 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way 

Kanan, diperoleh melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi peneliti sajikan dalam bentuk data 

deskriptif.  

c. Conclusion Verification atau menarik simpulan, 

merupakan usaha untuk mencari atau memahami 

suatu makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

alur sebab-akibat atau proposisi. Dalam Simpulan 

tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang 

telah dikumpulkan. Dari hasil interpretasi itu 

kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 

sehingga dapat dilihat kenyataan/fakta konkret di 

lapangan dan dapat dianalisa secara induktif.  

Peneliti disini menggunakan pendekatan 

berpikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari 

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian 

dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
47

 

                                                             
45 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman 

Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), h.70 
46 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 249. 
47 Sutrisno Hadi, Methodology Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas 

Psikologi UGM, 2003), h. 43. 
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Pada tahap ini data yang telah disajikan dan di 

dokumentasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum menggunakan 

metode induktif mengenai implementasi kode etik 

guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA 

Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan, dengan data yang 

sudah di display terkait dengan kegiatan tersebut yang 

peneliti peroleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu 

mengungkap kebenaran yang  objektif,  karena  itu  

pemeriksaan keabsahan  data  dalam  penelitian kualitatif 

bersifat sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengukur tingkat kredibilitas atau kepercayaan penelitian 

kualitatif sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara 

ilmiah.  

Menurut Sugiyono dalam bukunya ia menjelaskan 

bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada.
48

 Sedangkan menurut 

Melong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.
49

 Dalam pemeriksaan keabsahan data, pada penelitian 

kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, maka akan 

lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan 

dengan satu pendekatan.  

Dengan menggunakan triangulasi berarti, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik 

                                                             
48 Sugiyono, Op.Cit., h. 241. 
49 Moelong Lexy J., Op.Cit., h. 330. 
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pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serentak.
50

 Penggunaan triangulasi tersebut dilakukan 

agar data yang diperoleh  dari  informan  penelitian  yang 

menjadi  sumber data primer menjadi lebih valid, konsist, 

tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik 

kesimpulan.  

Sugiono dalam bukunya menjelaskan bahwa 

triangulasi terdapat tiga macam triangulasi. Adapun macam-

macam triangulasi tersebut, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Berdasarkan macam-

macam teknik triangulasi yang telah peneliti paparkan, maka 

penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik yang 

digunakkan untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber.
51

  

Peneliti memilih menggunakan teknik tersebut guna 

memperoleh kebenaran atau keabsahan baik berupa data atau 

dokumen yang berkaitan dengan implementasi kode etik guru 

dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay 

Bahuga Way Kanan.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan bagian subtansi pada 

penulisan penelitian kualitatif deskriftif. Adapun sistematika 

penulisan pada penelitian ini secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Sistematika pembahasan pada bab pendahuluan 

ini peneliti akan menguraikan penegasan judul, latar 

                                                             
50 Sugiyono, Op.Cit., h. 241. 
51 Ibid., h. 274. 
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belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sitematika penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori 

Sistematika pembahasan pada bab landasan teori 

ini peneliti akan menguraikan deskripsi teoritik dan teori-

teori tentang implementasi kode etik guru dalam 

meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay 

Bahuga Way Kanan. 

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab deskripsi objek 

penelitian ini peneliti akan menguraikan gambaran umum 

objek, dan penyajian fakta dan data penelitian tentang 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kinerja 

guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. 

4. BAB IV Analisis Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab analisis 

penelitian ini peneliti akan menguraikan analisis data 

penelitian dan temuan penelitian tentang implementasi 

kode etik guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di 

SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan. 

5. BAB V Penutup  

Sedangkan pada sistematika pembahasan pada 

bab penutup ini peneliti akan menguraikan simpulan dan 

rekomendasi tentang implementasi kode etik guru dalam 

meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay 

Bahuga Way Kanan. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Setelah mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 

sebagai hasil dari penelitian yang telah di jabarkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan dari 

penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way 

Kanan bahwa implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan 

adalah dilakukan dengan keteladanan, pembiasaan, penciptaan 

lingkungan yang kondusif, terbuka, tanggungjawab dan adil; dan 

dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Agama dan Pancasila; nilai-

nilai kompetensi pedagogik; dan nilai-nilai jati diri, harkat dan 

martabat manusia yang meliputi perkembangan kesejahteraan 

jasmani, emosional, intelektual, sosial, spiritual dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. 

 

B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka 

dapat diperoleh beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi 

bagi seluruh pihak yang terkait dengan implementasi kode etik 

guru dalam meningkatkan kinerja guru PAI di SMA Negeri 2 

Buay Bahuga Way Kanan, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan 

a. Kepala sekolah hendaknya mengadakan pemantauan 

secara berkala terhadap proses kegiatan belajar mengajar 

(KBM), khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam agar proses pelaksanaannya berjalan efektif, dan 

berdampak terhadap peserta didik di SMA Negeri 2 Buay 

Bahuga; 

b. Kepala sekolah hendaknya mendukung pengembangan 

kompetensi guru sesuai dengan bidang yang diampunya, 

khususnya guru Pendidikan Agama Islam serta 

mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan 

di SMA Negeri 2 Buay Bahuga; 
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c. Kepala sekolah hendaknya memberikan motivasi dan 

arahan kepada peserta didik dan dewan guru untuk selalu 

mengimplementasikan kode etik siswa dan kode etik 

guru; serta terus berpegang teguh dan bertanggungjawab 

sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam aktivitas 

kesehariannya. 

2. Dewan Guru SMA Negeri 2 Buay Bahuga Way Kanan 

a. Guru hendaknya menyadari tugas pokok, fungsi dan 

tanggungjawab serta selalu meningkatkan kompetensi diri 

dan kedisisplinan sesuai dengan kode etik profesi yang 

berlaku. 

b. Guru hendaknya memeprsiapkan diri sebelum 

melaksanakan tugasnya yakni mengajar, dengan 

persiapan-persiapan yang matang baik persiapan materi 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya untuk bisa memperkaya dan 

melengkapi data penelitian menggunakan metode observasi, 

wawancara, dokumentasi yang luas dan mendalam terkait 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kinerja 

guru PAI, hal tersebut perlu dilakukan guna memperkaya 

informasi dan mempermudah proses menganalisis data. 
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