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  ABSTRAK 

HUBUNGAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PAI TERHADAP KEDISIPLINAN 

PESERTA DIDIK DI MTS MA’ARIF NU 10 PENAWAJA PUGUNG RAHARJO LAMPUNG 

TIMUR 

Oleh  

Afifah Hikmawati 

Akhlak merupakan kepribadian yang sangat penting bagi pendidik untuk menjadikannya 

sebagai contoh tauladan bagi peserta didiknya. Kepribadian seorang pendidik merupakan hal 

yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran yang akan menentukan berhasil atau 

tidaknya seorang guru dalam membentuk peserta didiknya menjadi lebih baik atau justru menjadi 

semakin buruk. Salah satunya dalam menjadikan peserta didik untuk memiliki sikap disiplin, 

guru harus mampu bertanggung jawab untuk mengarahkan, dan berbuat baik dengan rasa penuh 

kasih sayang, baik untuk kepentingan dirinya ataupun orang lain dan masyarakat luas. Namun 

kenyataannya masih dijumpai peserta didik yang melakukan hal-hal yang menyimpang dengan 

yang diharapkan, seperti yang terjadi di MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo Lampung 

Timur, seperti peserta didik yang terlibat perkelahian sesama peserta didik, jarang masuk sekolah, 

membolos saat kegiatan jam sekolah dimulai, tidak menghargai pendapat dan kurangnya 

kerjasama antar peserta didik, datang terlambat, melawan perkataan yang diucapkan oleh guru, 

serta tidak mengerjakan tugas. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya 

hubungan antara kompetensi kepribadian guru PAI dengan kedisiplinan peserta didik yang ada di 

MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo lampung Timur. Dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Adapun teknik 

pengumpulan data dengan teknik penyebaran angket (kuesioner), wawancara, dan observasi. 

Sehingga data yang akan diperoleh adalah data yang bersifat kuantitatif. Data primer diperoleh 

langsung dari penyebaran angket dan wawancara dari responden di lapangan. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan teori dari kepustakaan, dokumentasi 

latar belakang dan kegiatan sekolah yang ada di MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo 

Lampung Timur.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian guru PAI terhadap kedisiplinan peserta didik di MTs Ma‘arif NU 10 

Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur, dapat dikatakan bahwa tingkatan signifikansinya 

cukup kuat sebesar 36,72%, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Terdapat beberapa 

rekomendasi yang dianggap perlu agar lebih mengoptimalkan dalam mempererat hubungan 

antara kompetensi kepribadian guru PAI dengan kedisiplinan peserta didik yaitu, para guru dapat 

lebih mengkontrol sikap pada saat berhadapan dan berinteraksi dengan peserta didik ataupun 

dengan sesama guru pada saat di sekolah, dan peserta didik dapat sering membaca dan 

mengingat, serta melaksanakan peraturan tata tertib yang sudah ada di sekolah, dan dapat lebih 

bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian, Kedisiplinan Peserta Didik 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP OF PAI TEACHER'S PERSONAL COMPETENCE TO THE 

DISCIPLINE OF STUDENTS AT MTS MA'ARIF NU 10 PENAWAJA PUGUNG 

RAHARJO EAST LAMPUNG 

By 

Afifah Hikmawati 

Moral is a very important personality for educators to make it as an example for their 

students. The personality of an educator is very important in the success of learning which will 

determine the success or failure of a teacher in shaping his students for the better or for the worse. 

One of them is in making students to have a disciplined attitude, the teacher must be able to be 

responsible for directing, and doing good with a sense of love, both for the benefit of himself or 

others and the wider community. However, in reality, there are still students who do things that 

deviate from what was expected, as happened at MTs Ma'arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo, 

East Lampung, such as students who get into fights with fellow students, rarely attend school, 

play truant during activities. school hours start, do not respect the opinions and lack of 

cooperation between students, arrive late, oppose the words spoken by the teacher, and do not do 

assignments. 

Based on this, the purpose of this study is to determine the relationship between the 

personality competence of PAI teachers and the discipline of students in MTs Ma'arif NU 10 

Penawaja Pugung Raharjo, East Lampung. In writing this thesis using research with quantitative 

methods with an associative approach. The data collection techniques with questionnaires 

(questionnaire), interviews, and observations. So that the data to be obtained is quantitative data. 

Primary data were obtained directly from the distribution of questionnaires and interviews from 

respondents in the field. Meanwhile, secondary data were obtained from observations, 

documentation, and theories from the literature, background documentation and school activities 

at MTs Ma'arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo, East Lampung. 

The results of this study indicate that there is a significant relationship between the 

personality competencies of PAI teachers and the discipline of students at MTs Ma'arif NU 10 

Penawaja Pugung Raharjo, East Lampung, it can be said that the level of significance is quite 

strong at 36.72%, and the rest is influenced by factors other. There are several recommendations 

that are deemed necessary in order to further optimize in strengthening the relationship between 

the personality competencies of PAI teachers and student discipline, namely, teachers can better 

control attitudes when dealing with and interacting with students or with fellow teachers at 

school, and students can often read and remember, and implement the rules and regulations that 

already exist at school, and can be more enthusiastic in carrying out learning activities. 

Keywords : Personality Competence, Student Discipline
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MOTTO 

 

رًا َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسْوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن يَ ْرُجوا اللََّو َواْليَ ْوَم ْاآلِخَر َوذََكَر اللَّ  (٢۱)َو َكِثي ْ  

―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.‖ 

(QS. Al-Ahzab (33) : 21)
1

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Syamil Al-Qur‟an (Bandung: SYGMA, 2009). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi agar menghindari kesalahpahaman 

dalam mengartikannya, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian istilah yang ada 

didalam judul skripsi ini. Judul skripsi yang dimaksud yaitu ―HUBUNGAN KOMPETENSI 

KEPRIBADIAN GURU PAI TERHADAP KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK DI MTS 

MA‘ARIF NU 10 PENAWAJA PUGUNG RAHARJO LAMPUNG TIMUR‖. Adapun 

pemaparan dari beberapa istilah yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 

1. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang ada dalam diri seorang guru yang 

berkaitan dengan pribadi guru. Kompetensi yang harus dimiliki meliputi beriman dan 

bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, 

dewasa, jujur, sportif, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya dan masyarakat 

sekitar serta berakhlak mulia.
2
 

Kompetensi kepribadian juga merupakan salah satu kompetensi yang sangat 

berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, terutama bagi seorang guru sebagai salah satu 

fasilitator yang menyalurkan ilmu pengetahuan yang akan diterapkan oleh peserta didik di 

masa depan. Tidak hanya materi, tetapi juga perkataan, perbuatan, serta tingkah laku yang 

positif yang akan dijadikan contoh panutan peserta didik. Guru yang mempunyai kompetensi 

kepribadian yang baik akan lebih banyak menggunakan otak kanannya sebagai pengendali 

dalam proses pembelajaran supaya dapat digugu dan ditiru.
3
 

2. Guru PAI 

Guru Pendidikan Agama Islam adalah seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan 

khususnya tentang agama Islam, yang dapat mentransfer ilmunya dan mencontohkannya, 

serta mengimplementasikan sehingga mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh 

dan berkembang kecerdasan serta kreatifitasnya untuk kemaslahatan diri serta masyarakat, 

dan peserta didik yang mampu bertanggung jawab atas karunia yang sudah diberikan dan 

diridhoi Allah swt.
4
 

3. Kedisiplinan  

Kedisiplinan adalah suatu upaya dalam melakukan atau mengerjakan suatu perbuatan 

yang sesuai dengan peraturan, ataupun norma-norma yang ditetapkan, serta dalam 

membentuk perilaku akhlak pada diri seseorang untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan 

patuh dengan penuh kesadaran.  

4. Peserta Didik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peserta didik adalah murid 

(terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah) dan pelajar. 

 

                                                 
2 Chaerul Rochman and Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi Guru Yang Dicintai 

Dan Diteladani Oleh Peserta didik, ed. Irwan Kurniawan, ke-2 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012). 27 
3 Sadiman, Menjadi Guru Super, ed. Nur Syamsiah, ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). 24 
4 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, ke-1 (Jakarta: rajagrafindo persada, 2013). 10 



2 

 

 

 

5. MTs Ma’arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur 

MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur adalah salah satu 

Madrasah Tsanawiyah yang berada di desa Pugung Raharjo di daerah Lampung Timur. 

Madrasah ini sudah terakreditasi B. 

Madrasah ini menyajikan berbagai kegiatan yang mengajarkan tentang cara 

mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mempelajari tentang pengetahuan dalam 

keagamaan, dan lebih banyak lagi. 

Jadi, maksud dari judul skripsi ini adalah mencari tahu pentingnya kompetensi 

kepribadian seorang guru terutama guru PAI dalam suatu proses pembelajaran dalam 

meningkatkan sikap kedisiplinan dalam diri peserta didik di MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja  

Pugung Raharjo Lampung Timur. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pentransferan pengetahuan dari sumber terpercaya kepada 

orang lain. Pendidikan juga merupakan upaya untuk mengubah perilaku, sikap, dan kemampuan 

peserta didik yang berpengaruh dalam pembentukan karakter selain berasal dari keluarga, secara 

struktural sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang ada dalam dirinya, dan dibutuhkan 

oleh peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara kedepannya. 

Dalam pendidikan, tentunya terdapat proses dan tahapan untuk mendukung tercapainya 

tujuan yang diharapkan. Proses belajar mengajar merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan 

dan merupakan komponen penting dari setiap program pendidikan. Keberhasilan suatu 

pembelajaran yang efektif terletak pada pendidik yang berperan sebagai fasilitator, pusat dan 

pemimpin dalam proses belajar mengajar. Sebagai seorang pemimpin, pendidik harus 

mengembangkan kemampuannya secara maksimal agar dapat menjadi motivator yang baik. 

Sikap, perilaku, dan akhlak merupakan kepribadian yang sangat penting bagi pendidik untuk 

menjadikan dirinya sebagai contoh tauladan bagi peserta didiknya. Karena kepribadian seorang 

pendidik merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran yang akan 

menentukan apakah dirinya dapat membentuk peserta didiknya menjadi lebih baik atau justru 

menjadi semakin buruk.  

Namun akhir-akhir ini, banyak sekali berita yang sering muncul di dunia pendidikan 

seperti buruknya perilaku guru, rendahnya kualifikasi guru sebagai pendidik, dan terkadang tidak 

sedikit kabar tentang peserta didik yang berperilaku kasar terhadap gurunya, dan hal lain yang 

sering muncul tentang dunia pendidikan di era sekarang, dan hal itu dilakukan oleh guru 

pendidikan agama islam yang seharusnya megajarkan tentang akhlak yang baik kepada peserta 

didik. Terkadang tidak sedikit guru yang menyalahgunakan kemampuannya, sehingga secara 

tidak langsung merusak citra guru lain yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk tampil 

sempurna di depan para peserta didiknya. Guru adalah sosok yang dapat dipercaya dan diikuti, 

bukan tidak pantas dan memalukan. Bisa jadi peserta didik yang tidak patuh dan bersikap kasar 

itu meniru apa yang dilihat dan dilakukan oleh gurunya.
5
 

Untuk menghindari dan meminimalisir kasus yang tidak sepantasnya ada dalam dunia 

pendidikan, kerjasama para guru sangat penting dalam mengontrol dan meningkatkan kepribadian 

peserta didik dalam berinteraksi, belajar, ataupun bersosial yang berlandaskan agama, baik saat 

proses pembelajaran maupun saat di luar jam pelajaran. Jika penerapan kepribadian di sekolah 

yang baik sudah menjadi budaya, maka  kepribadian tersebut dapat menuntun peserta didik untuk 

                                                 
5 Saepul Anwar, ―Studi Realitas Tentang Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah 

Atas,‖ Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta‟lim 9, no. 2 (2011): 145–159. 
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melakukan hal-hal yang sudah melekat dengan baik dalam dirinya. Seperti Hadist Nabi 

Muhammad saw. yang berbunyi: 

رًا َعْثِِن ُمَعنًِّتا َوالَ ُمتَ َعنًِّتا َوَلِكْن بَ َعَثِِن ُمَعلًِّما ُمَيسِّ )رواه مسلم( ِإنَّ اللََّو ََلْ يَ ب ْ  
“Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menekan dan tidak pula menyusahkan, 

tetapi Dia mengutusku sebagai guru yang memberikan kemudahan.” (H.R Muslim)
6
 

Tanpa membeda-bedakan kualifikasi akademik seorang guru dengan guru yang lain, 

seorang guru pendidikan agama islam merupakan profesi mulia yang mewarisi tugas nabi dan 

rasul. Seorang guru adalah seseorang yang diyakini sangat berperan penting dalam membentuk 

akhlak dan sikap terhadap peserta didiknya. Segala sesuatu yang dilakukan guru dalam kehidupan 

sehari-hari akan selalu dilihat dan dijadikan panutan. Hal ini dikarenakan seorang guru tidak 

hanya berbagi pengetahuan dalam bentuk teori, tetapi juga tindakan dan perbuatan yang secara 

tidak langsung tersalurkan kepada peserta didik, dan diharapkan untuk menumbuhkan hal-hal 

positif yang dimiliki peserta didik sejak lahir.
7
 

Terkadang, interaksi antar peserta didik menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

perubahan sikap yang ada pada diri mereka, terlebih dengan teman sebaya yang seringkali 

mengabaikan toleransi dalam berbagai hal. Perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan karena 

cara pandang dan berfikir setiap individu tentu berbeda, serta pemikiran yang belum matang dan 

konsisten dalam menilai sesuatu sering menjadikan perdebatan antara para peserta didik.  

Akhlak yang diajarkan orangtua dalam keluarga saja tidak cukup untuk mengajarkan 

mereka menjadi seseorang yang mempunyai mental dan pengetahuan keagamaan yang baik 

dalam masyarakat di masa depan. Dalam hal keagamaan, hal ini harus diajarkan sejak berada 

dibangku sekolah agar mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Agama yang menjadi landasan 

penting dalam bermasyarakat harus dikembangkan dan diperkuat agar setiap individu dapat 

menerima keragaman sosial yang berbeda-beda.
8
 

Seperti dalam hadist Nabi Muhammad saw. berikut: 

ْوِء َكَمَثِل َصاِحبِ  اِلِح َواْْلَلِيِس السَّ اِد الَ يَ ْعَدُمَك ِمْن َصاِحِب  َمَثُل اْْلَِليِس الصَّ اْلِمْسِك وَِكريِاْلَْدَّ
ُد ِمْنُو رْيًْ  اِد ُْيْرُِق َبَدَنَك أَْوثَ ْوَبَك َأْوَتَِ رُاْلَْدَّ ُد رِْْيَُو وَِكي ْ ا َتْشََتْيِو َأْو َتَِ )رواه البخاري  ا َخبِْيثَةً اْلِمْسِك ِإمَّ

 عن ايب موسى(

“Perumpamaan teman yang shaleh dan teman yang buruk bagaikan pembawa minyak 

wangi dan adai besi. Pembawa minyak wangi boleh jadi akan memberimu minyak itu, atau kamu 

membeli darinya, dan atau (paling tidak) kamu mendapat bau harumnya. Sedangkan pandai besi 

boleh jadi kainmu terbakar olehnya atau kamu akan mendapat bau busuknya.” (H.R al-Bukhari 

dari Abi Musa a.s)
9
 

                                                 
6 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 15 
7 Kadar M. Yusuf, TAFSIR TARBAWI Pesan-Pesan Al-Qur‟an Tentang Pendidikan, ed. Achmad Zirzis and Nur Laily 

Nusroh, ke-3 (Jakarta: AMZAH, 2017). 47 
8 Nilma Zola and Mudjiran, ―Analisis Urgensi Kompetensi Kepribadian Guru,‖ Educatio (Jurnal Pendidikan 

Indonesia) 6 (2020): 89, https://doi.org/https://doi.org/10.29210/120202701. 
9 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: Yuma Pustaka, 2017). 22 
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Sebagai sesama makhluk ciptaan Allah swt. tentunya kita harus melaksanakan peran dan 

tanggung jawab yang tepat sebagai insan kamil dengan cara menjadikan diri sebagai seseorang 

yang religius dalam beragama, dan disiplin dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam 

dunia pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus dimulai dari pribadi guru yang disiplin, 

jujur, adil, penyabar, berwibawa, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak yang baik untuk 

menjadi seorang teladan bagi peserta didiknya.  

Dalam menanamkan sikap disiplin kepada peserta didik, guru harus mampu bertanggung 

jawab untuk mengarahkan, dan berbuat baik dengan rasa penuh kasih sayang, baik untuk 

kepentingan dirinya ataupun orang lain dan masyarakat luas. Guru Pendidikan Agama Islam 

sangat perlu menjadikan dirinya sebagai manusia yang mempunyai kepribadian yang baik, 

terutama berakhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw. yang menjadi uswatun 

hasanah bagi umatnya. 

رًا  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسْوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكانَ   (٢۱)يَ ْرُجوا اللََّو َواْليَ ْوَم ْاآلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثي ْ
(  ۳۲)سورة االحزاب:  

 “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.” (Q.S Al-Ahzab [33]: 21) 

MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur adalah salah satu 

lembaga pendidikan jenjang menengah pertama yang berada dibawah naungan Kementrian 

Agama di daerah Lampung Timur yang beralamatkan di Jalan Sunan Ampel No. 08 Pugung 

Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Madrasah ini dapat menjadi 

pilihan para orangtua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang berikutnya dengan baik, 

karena madrasah ini sudah terpercaya dapat menghasilkan para peserta didik yang berprestasi dan 

taat pada agama, serta menjadi pribadi yang baik, tentunya keberhasilan madrasah ini tidak 

terlepas dari kepribadian yang dimiliki oleh para guru.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Ma‘arif Penawaja, terdapat fakta dan informasi bahwa dalam 

aktivitas kesehariannya, para guru di MTs Ma‘arif Penawaja ini selalu berusaha untuk melakukan 

segala perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma agama dan sosial sebagai cara 

dalam menerapkan kompetensi kepribadian guru di madrasah agar para peserta didik dapat 

mencontoh dan menerapkannya saat bersama masyarakat.  

Salah satu implementasi yang dilakukan di madrasah tersebut yaitu guru selalu disiplin 

datang dan pergi ke madrasah, tiba di madrasah pada pukul 06.45 WIB dengan berpakaian rapih 

dan sopan untuk berjabat tangan dan menyapa para peserta didik saat tiba di madrasah, masuk 

kedalam kelas tepat waktu dengan keadaan siap untuk menyampaikan materi, menjelaskan materi 

pelajaran dengan jelas dan menggunakan tutur kata yang baik ketika mengajar ataupun berbicara 

dengan orang lain. Dan tak lupa membiasakan kegiatan-kegiatan kecil yang dapat membangun 

kerjasama antar sesama teman lainnya agar menciptakan sikap saling menghargai dengan baik. 

Hal-hal demikian dirasa dapat menunjukkan teladan guru yang baik bagi peserta didiknya dalam 

meningkatkan potensi yang dimiliki.  

Dengan kepribadian yang ditunjukkan, seharusnya mampu membentuk sikap pribadi 

peserta didik yang baik, namun kenyataannya masih dijumpai peserta didik yang melakukan hal-



5 

 

 

 

hal yang menyimpang dengan yang diharapkan, seperti peserta didik yang terlibat perkelahian 

sesama peserta didik, peserta didik yang jarang masuk sekolah, peserta didik yang membolos saat 

kegiatan jam sekolah dimulai, tidak menghargai pendapat dan kurangnya kerjasama antar peserta 

didik, datang terlambat, melawan perkataan yang diucapkan oleh guru, serta tidak mengerjakan 

tugas. Hal ini tentu saja menjadi bukti bahwa masih kurangnya sikap disiplin dalam diri peserta 

didik, saling menghargai dan menjadi pribadi yang baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. 

Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 128-129, yaitu: 

 (۱٢٢أَنْ ُفِسُكْم َعزِيْ ٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِْيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنْْيَ َرُؤٌف َرِحْيٌم )َلَقْد َجآءَُكْم َرُسْوٌل ِمْن 
ْلتُ  صلىفَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسِبَ الّلُو آل إِلََو ِإالَّ ُىوَ  ( ۱٢۹َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم )  صلىَعلَْيِو تَ وَكَّ  

  (۲۳۱-۲۳۱)سورة التوبة : 
“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa 

olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) 

bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka jika mereka berpaling 

(dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan 

selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki „Arsy 

(singgasana) yang agung.” (Q.S At-Taubah [9]: 128-129) 

Upaya para guru untuk menanggulangi  sikap peserta didik yang menyimpang seharusnya 

dapat dengan cara mengikuti sikap Rasulullah saw. yang telah digambarkan pada ayat di atas, 

sehingga dapat meningkatkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai perbuatan-perbuatan 

sekecil apapun dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab di lingkungan sekolah dengan 

menjadikan kegiatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan semata-mata untuk nilai, tetapi juga 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta mencantumkan nilai-nilai sanksi bagi para peserta 

didik yang tidak mematuhi. Dan memberi motivasi manfaat dari kegiatan yang dapat konsisten 

dilakukan, terlebih dalam hal keagamaan yang menjadi nilai plus dari madrasah itu sendiri. 

Karena sikap dalam beragama yang baik dan tidak berlebihan dapat disosialisasikan melalui 

aspek pendidikan sebagai wujud dari berkualitasnya diri peserta didik yang dicontohkan oleh para 

guru dalam mengimplementasikannya.
10 

Sikap disiplin merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dirumuskan, tetapi sikap ini 

harus selalu melekat dalam diri setiap manusia. Penanaman disiplin di sekolah, peserta didik 

dapat memahami tata tertib, mentaati peraturan dan kesadaran akan tanggung jawab pada dirinya, 

sehingga diharapkan akan menciptakan suasana dan kondisi sekolah yang tertib, aman, dan 

nyaman dalam proses pembelajaran bagi guru maupun peserta didik itu sendiri, sehingga dapat 

menuju tujuan yang dicita-citakan. Firman Allah Swt. sebagai berikut: 

ُروا َما  ُر َما بَِقْوٍم َحَّتَّ يُ غَي ِّ (۲۲: الرعد)سورة بِأَنْ ُفِسِهْم ... ِإنَّ الّلَو الَ يُ َغي ِّ  

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S Ar-Ra‘d [13]: 11) 

Dengan adanya seorang guru yang dapat mencontohkan kepribadian yang baik, 

kepribadian dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik pula, terutama dalam 

                                                 
10 Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama, ke-1 (jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). 
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pendidikan di madrasah yang mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan yang akan sangat berpengaruh 

untuk ditaati dan dicontoh oleh para peserta didik. Karena apabila seorang guru memiliki 

kepribadian yang buruk, peserta didik pun akan memiliki kepribadian yang buruk pula, terutama 

dalam madrasah yang mana sangat berpegang teguh oleh landasan agama sebagai wujud dalam 

menciptakan generasi pribadi peserta didik yang baik. Maka, prioritas yang dituju saat 

menerapkan pembentukan sikap kepribadian peserta didik yaitu menerapkan hal-hal yang dapat 

membentuk kedisiplinan dalam diri peserta didik melalui kompetensi kepribadian guru terutama 

guru Pendidikan Agama Islam.   

Dari beberapa uraian di atas, makaa peneliti merasa tertarik mengkaji dan meneliti judul 

―Hubungan Kompetensi Kepribadian Guru PAI Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik di MTs 

Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur‖ 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalahnya yaitu: 

a. Kurangnya kepribadian guru yang baik sebagai contoh; 

b. Masih terdapat guru yang melanggar tata tertib sekolah; 

c. Guru yang tidak menempatkan dirinya dengan baik di depan peserta didik; 

d. Kurangnya kesadaran diri peserta didik untuk mematuhi peraturan di sekolah; 

e. Komunikasi bagi setiap warga sekolah terjalin dengan kurang baik; 

f. Peserta didik yang sulit menghargai pendapat orang lain. 

2. Batasan Masalah 

Agar masalah dalam judul penelitian ini tidak meluas, maka peneliti perlu membatasi 

permasalahan agar pembahasan lebih terfokuskan. Batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Kompetensi kepribadian yang dimiliki guru pendidikan agama islam meliputi disiplin, 

jujur, adil, berakhlak mulia, bijaksana, dan berwibawa.  

b. Sikap peserta didik yang harus dimiliki yaitu sikap disiplin, religius, bertanggung jawab, 

sopan santun, dan saling membantu;   

c. Sikap kedisiplinan peserta didik yang diteliti yaitu peserta didik kelas VIII pada MTs 

Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo; 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan dan pembatasan 

masalah yang telah dicantumkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ―Apakah 

terdapat hubungan antara kompetensi kepribadian guru PAI dengan kedisiplinan peserta didik di 

MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur?‖  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kompetensi kepribadian guru PAI dengan kedisiplinan peserta didik di MTs 

Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi landasan teori tentang kajian-kajian 

penelitian tentang kompetensi kepribadian guru PAI dan sikap kedisiplinan peserta didik di 

masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) dan dapat mengetahui 

dan mengajarkan informasi mengenai pengetahuan tentang kompetensi kepribadian guru 

PAI dengan kedisiplinan peserta didik. 

b. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan positif untuk 

meningkatkan mutu dan nilai pendidikan di MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja. 

c. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan 

acuan tentang kepribadian seorang guru untuk meningkatkan sikap kedisiplinan para 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. 

d. Bagi peserta didik, sebagai informasi untuk mengetahui dan menerapkan tentang 

pentingnya kepribadian guru sebagai upaya untuk membentuk dan meningkatkan sikap 

kedisiplinan antar peserta didik yang diajarkan di sekolah. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian yang peneliti lakukan, 

kemudian peneliti jadikan rujukan dan mengembangkannya pada penelitian saat ini. Penelitian 

yang relevan sebagai berikut: 

No. Nama Judul Perbedaan Persamaan 

1. Nurma A‘ini 

(2018).
11

 

Strategi Guru 

Pendidikan Agama 

Islam Dalam 

Menanamkan 

Kedisiplinan Shalat 

Berjamaah Peserta 

Didik di SMP Al-

Hidayah Malang 

Terletak pada fokus dan 

metode penelitian. 

Penelitian tersebut meneliti 

tentang langkah-langkah 

para guru di sekolah untuk 

menanamkan kedisiplinan 

dalam shalat berjamaah 

kepada peserta didik 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan berfokus 

tentang hubungan 

kompetensi kepribadian 

guru PAI terhadap 

kedisiplinan peserta didik 

dengan menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

Variabel yang diteliti 

yaitu tentang sikap 

kedisiplinan peserta 

didik pada saat 

melaksanakan 

kegiatan di sekolah. 

2. Siti 

Nurjannah 

(2019).
12

 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 2 

Palangka Raya 

Terletak pada fokus dan 

metode penelitian. 

Penelitian tersebut meneliti 

tentang kompetensi 

kepribadian yang ada pada 

guru PAI di sekolah yang 

telah diteliti, dengan 

Variabel dependen 

yang diteliti yaitu 

tentang kompetensi 

kepribadian yang 

dimiliki oleh guru 

PAI. 

                                                 
11 Nurma A‘ini, ―Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Shalat Berjamaah Siswa Di 

SMP Al-Hidayah Malang,‖ (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018). 20 
12 Siti Nurjannah, ―Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Di SMPN 2 Palangka Raya,‖ (Skripsi, 

IAIN Palangka Raya, 2019 n.d). 12 
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menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan berfokus 

pada  hubungan kompetensi 

kepribadian guru PAI 

terhadap kedisiplinan 

peserta didik di sekolah, 

dengan menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

3. Emirita 

(2017).
13

 

Pengaruh 

Pendidikan Agama 

Islam Terhadap 

Pembentukan 

Akhlak dan 

Kedisiplinan 

Peserta didik di 

SDIT Insan 

Robbani Lampung 

Utara 

Fokus penelitian yang 

diteliti. Penelitian tersebut 

meneliti tentang adanya 

pengaruh pendidikan 

agama islam dalam 

membentuk akhlak dan 

kedisiplinan peserta didik 

di SDIT. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

peneliti berfokus pada 

hubungan  antara 

kompetensi kepribadian 

yang dimiliki oleh guru 

PAI dengan kedisiplinan 

peserta didik di MTs. 

Menganalisis 

terbentuknya sikap 

disiplin pada peserta 

didik di sekolah. 

4. Septi Wahyu 

Utami 

(2019).
14

 

Penerapan 

Pendidikan 

Karakter Melalui 

Kegiatan 

Kedisiplinan 

Peserta didik 

Fokus penelitian dan 

metode penelitian yang 

digunakan. Penelitian 

tersebut meneliti tentang 

langkah-langkah atau 

kegiatan yang diciptakan 

sebagai penanaman 

pendidikan karakter dengan 

kedisiplinan yang 

diterapkan di sekolah 

dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

Sedangkan penelitian yang 

dilakukan peneliti berfokus 

pada  hubungan kompetensi 

kepribadian yang dimiliki 

oleh guru PAI terhadap 

Sikap kedisiplinan 

yang akan dibangun 

dan dilaksanakan 

dalam kegiatan 

sekolah. 

                                                 
13 Emirita, ―Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Akhlak Dan Kedisiplinan Siswa Di SDIT Insan 

Robbani Lampung Utara,‖ (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017). 22 
14 Septi Wahyu Utami, ―Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Kedisiplinan Siswa,‖ Jurnal Pendidikan, No 

01 04 (2019): 63–66, https://doi.org/10.26740/jp.v1n1.p63—66. 
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kedisiplinan peserta didik. 

5. Dian Pratiwi 

(2018).
15

 

Pengaruh 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

PAI Terhadap 

Akhlak Peserta 

didik di SMP Bakti 

Mulya 400 Jakarta 

Variabel independen 

penelitian. Variabel 

independen yang digunakan 

penelitian ini yaitu akhlak 

peserta didik, sedangkan 

variabel independen yang 

digunakan peneliti yaitu 

sikap kedisiplinan peserta 

didik. 

Metode penelitian 

dan variabel 

dependen, yaitu 

kompetensi 

kepribadian guru PAI 

dengan metode 

penelitian kuantitatif. 

6. Naena Ihza 

Abbad 

(2018)
16

 

Hubungan 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Dengan Disiplin 

Belajar Siswa 

Kelas V SD Negeri 

Serpong 02 Kota 

Tangerang Selatan 

Indikator dari setiap 

variabel yang dicari dalam 

penelitian, serta objek 

penelitian yang digunakan 

penelitian ini adalah tingkat 

Sekolah Dasar. 

Metode penelitian, 

dan variabel 

penelitian yaitu 

kompetensi 

kepribadian guru. 

 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang akan menjadi prosedur dalam proses penyusunan tugas akhir 

ini, yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang memuat beberapa uraian dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori  dan Pengajuan Hipotesis yang akan memuat uraian tentang kajian 

terhadap beberapa teori dan referensi yang akan menjadi acuan dalam mendorong penelitian ini, 

diantaranya yaitu, teori kompetensi guru, teori kompetesi kepribadian guru Pendidikan Agama 

Islam, teori kedisiplinan, dan pengajuan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian memuat tentang metode yang peneliti gunakan selama 

melaksanakan penelitian ini, yang berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan 

jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang deskripsi data tentang data-

data penelitian yang diperoleh kemudian disajikan secara informatif, komunikatif, dan relevan 

dengan masalah dan tujuan penelitian, serta pembahasan hasil penelitian dan analisis data yang 

telah didapat. 

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari pembahasan, pada bab ini terdapat simpulan 

dan rekomendasi. Simpulan merupakan penyajian secara ringkas dari hasil yang telah diuraikan 

                                                 
15 Dian Pratiwi, ―Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru PAI Terhadap Akhlak Siswa Di SMP Bakti Mulya 400 

Jakarta,‖ (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 40 
16 Naena Ihza Abbad, ―Hubungan Kompetensi Kepribadian Guru Dengan Disiplin Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 

Serpong 02 Kota Tangerang Selatan,‖ (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 12 
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pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan rekomendasi berisi tentang prosedur yang akan diambil 

oleh pihak-pihak yang terdapat dalam sebuah penelitian yang bersangkutan. 



 

 

61 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTs Ma‘arif NU 10 

Penawaja Pugung Raharjo Lampung Timur tentang hubungan kompetensi kepribadian guru 

PAI dengan kedisiplinan peserta didik, dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis 

memperoleh kesimpulan yaitu: Terdapat hubungan antara kompetensi  kepribadian guru PAI 

dengan kedisiplinan peserta didik di MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo yang 

diperoleh dari perhitungan koefisien korelasi dinyatakan sebesar 0,606. Kemudian 

dikuadratkan maka diperoleh hasil 0,3672, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya 

hubungan antara kompetensi kepribadian guru PAI terhadap kedisiplinan peserta didik adalah 

sebesar 36,72%, yang termasuk dalam kategori kuat. 

  Berdasarkan hitungan tabel t dengan alpha 0,05, nilai ttabel diperoleh 0,279. 

Karena nilai thitung = 6,631 > ttabel =  1,677 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima, sehingga artinya terdapat hubungan antara kompetensi kepribadian guru PAI 

dengan kedisiplinan peserta didik di MTs Ma‘arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo 

Lampung Timur. 

B. Rekomendasi 

  Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa 

rekomendasi yang peneliti anggap perlu dalam rangka lebih mengoptimalkan dalam 

mempererat hubungan antara kompetensi kepribadian guru PAI dengan kedisiplinan peserta 

didik pada saat di sekolah, diantaranya: 

1. Para guru dapat lebih mengkontrol sikap pada saat berhadapan dan berinteraksi dengan 

peserta didik, ataupun dengan sesama guru pada saat di sekolah. 

2. Peserta didik dapat lebih sering membaca dan mengingat, serta melaksanakan peraturan 

tata tertib yang sudah ada di sekolah, dan dapat lebih bersemangat dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran.
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