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ABSTRAK 

PENGARUH KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM TERHADAP AKHLAK SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 GISTING 

KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS 

Oleh  

Tri Oktaviani 

Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang ikut berperan aktif dan strategis 

memperlancar proses belajar mengajar di sekolah. Mengingat posisinya yang begitu 

penting dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki berbagai kompetensi sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu kompetensi tersebut adalah kompetensi 

kepribadian yaitu guru hendaknya memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, 

arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Didalamnya juga diharapkan tumbuhnya 

kemandirian guru dalam menjalankan tugas serta senantiasa terbiasa membangun etos 

kerja.  

Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Gisting kecamatan Gisting 

kabupaten Tanggamus dalam proses belajar mengajar memiliki kompetensi kepribadian, 

sehingga rumusan masalah yang diajukan adalah “Apakah Kompetensi Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam Berpengaruh terhadap Akhlak Peserta Didik SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?”.   

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru dengan 

akhlak peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus. 

Adapun hipotesis yang diajukan adalah Ha : “Ada pengaruh antara kompetensi kepribadian 

Guru Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus”. Ho : “Tidak ada pengaruh anatara kompetensi 

kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 

Gisting kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa kuantitatif yaitu 

analisis data yang menekankan pada angka-angka. 

Alat pengumpul data yaitu metode kuesioner, observasi, interview dan dokumentasi. 

Adapun dalam analisis data menggunakan rumus product moment yaitu 𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁 ∑𝑋𝑌− ∑𝑋 (∑𝑌)

  𝑁∑𝑋2− ∑𝑋 2 (𝑁∑𝑌²− ∑𝑌 2)
 

Kesimpulan penelitian yaitu berdasarkan hasil hasil perhitungan dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment diperoleh nilai koefisien korelasi adalah 0,624 dimanan 

nilai tersebut didapat diantara 0,40-0,70 yang menunjukkan bahwa antara variabel X 

(kompetensi kepribadian guru) dan Y (akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting) 

terdapat korelasi yang sedang. Berarti kompetensi kepribadian Guru Pendidikan Agama 

Islam memiliki pengaruh dngan akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus. 
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MOTTO 

 

                              

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan". 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan penjelasan lebih lanjut tentang skripsi ini 

terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan 

kerangka dalam bertindak, apabila dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk 

menghindari kesalah pahaman dan perbedaan dalam menafsirkan arti yang ada dalam 

skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah : “PENGARUH KOMPETENSI 

KEPRIBADIAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP 

AKHLAK SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 GISTING KECAMATAN 

GISTING KABUPATEN TANGGAMUS”. Adapun penjelasan istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut :  

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu baik orang atau 

benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Kompetensi Kepribadian 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi 

                                                 
1
 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, Edisi II, 1989), h. 747  



2 

 

 

kepribadian adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keguruanya.
2
 

3. Guru Pendidikan Agama Islam 

Adalah “seseorang yang telah mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan 

untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama islam kepada seseoarang, kelompok atau 

kelas”.
3
 

4. Akhlak 

Akhlak adalah “kebiasaan atau sikap yang mendalam pada jiwa dari mana 

timbulnya perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang.
4
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa akhlak adalah budi 

pekerti, tindakan, prilaku yang baik, mulia dan terpuji yang merupakan hasil 

pendidikan dari mata pelajaran yang telah diberikan guru dalam hal ini guru agama 

islam. 

5. Siswa 

Siswa adalah suatu komponen masukan dalam system pendidikan yang 

selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang 

berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5
 

 

 

                                                 
2
 Kusnadi, Profesi dan Etika Keguruan, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau,2011), h. 36 

3
 Departemen Pendidikan RI,Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah Dasar (Surabaya 

:Balai Ilmu, 2001), h. 36 
4
 Oemar Muhammad al Taumy al Saibani, Materi Akhlak, (Jakarta: Gema Insani, 1989), h. 

319  
5
 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 7  
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6. SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

SMP Muhammadiyah 1 Gisting adalah sebuah yayasan pendidikan islam 

dengan jenjang pendidikan SLTP/Sederajat yang terletak di jalan Irigasi Gisting 

Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.   

 Tugas guru yang tidak hanya mentransfer pelajaran melainkan menjadikan 

siswa tersebut menjadi manusia yang berkualitas dengan memiliki sikap dan perilaku 

yang sesuai dengan ajaran agama Islam melalui kemampuan yang dimiliki oleh guru 

tersebut.  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Guru adalah salah satu komponen yang ikut berperan aktif dan strategis 

dalam memperlancar proses belajar mengajar, mengingat posisinya yang 

begitu penting dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki berbagai 

kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru adalah kompetensi 

kepribadian, dengan kompetensi kepribadian yang dimiliki tersebut 

diharapkan dapat disumbangkan terhadap akhlak peserta didik. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kompetensi 

yang harus dimiliki guru dimana guru memiliki peran yang sangat penting 

dalam proses pendidikan. 



4 

 

 

3. Secara teoritis kompetensi kepribadian guru dalam proses belajar mengajar 

akan sangat membantu bagi peserta didik untuk membentuk akhlak yang 

dapat diterapkan dalam prilaku kearah yang kebih baik.   

4. Berdasarkan hasil pra surve penulis mendapatkan bahwa rendahnya akhlak 

peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Gisting, maka penulis berminat ingin 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompetensi kepribadian guru 

terhadap akhlak siswa di SMP Muhammadiyah 1 Gisting .  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia bertujuan bukan hanya sekedar memindahkan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik akan tetapi diharapkan dapat menciptakan sumber 

daya manusia yang professional, utuh, terampil dan mandiri. Pendidikan merupakan 

suatu pengembangan dan pembentukan manusia melalui tuntutan dan petunjuk yang 

tepat disepanjang kehidupan, melalui berbagai upaya yang langsung dalam dalam 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam UU No 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 



5 

 

 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
6
 

 

Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu melaksanakan tugas kegiatan 

belajar mengajar dengan tertib, terarah dan berkesinambungan. Kualitas tenaga 

pengajar, merupakan salah satu waktor penentu tinggi rendahnya kualitas hasil 

pendidikan. posisi strategi guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan kepribadian, faktor kesejahteraannya, disiplin kerja, 

motivasi kerja, serta fasilitas dari sekolah itu sendiri. 

Berbicara mengenai kualitas pendidikan maka tidak akan lepas dari 

peningkatan kompetensi guru. Guru merupakan unsur utama dalam keseluruhan 

proses pendidikan dan disetiap jenjang pendidikan, khususnya ditingkat institusional 

dan intruksional. Tanpa guru, pendidikan hanya menjadi slogan semata karna segala 

bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh kinerja pihak yang 

berada di garis depan yaitu guru. 

Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan dan 

guru merupakan sosok kunci yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian 

prestasi siswa. Dinyatakan dalam UU No.23 Tahun 2003 tantang SISDIKNAS, 

bahwa guru atau pendidik mencakup semua elemen yang ikut serta dalam 

mencerdaskan anak bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Bab I Pasal I ayat 6 yaitu: 

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

                                                 
6
 UU RI No 20 Tahun 2003, Tentang SISIDIKNAS, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2012), h. 

2  
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konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 

yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
7
 

Selanjutnya dipertegas lagi dalam UUGD No 14 Tahun 2005 Bab I Pasal I 

ayat I bahwa yang dimaksud dengan guru “Pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didikpada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dam pendidikan menengah”.
8
 

Bagi seorang guru yang mengajar dilembaga pendidikan formal, baik sekolah 

maupun madrasah mulai dari tingkat dasar maupun menengah, diwajibkan memiliki 

kualifikasi dan kompetensi tertentu yaitu yang tercantum dalam Undang-undang No 

14 tahun 2005 dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-undang RI No. 

20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Undang-undang RI 

No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan guru adalah 

pendidik professional. Untuk itu ia dipersyaratkan memiliki kualifikasi pendidikan 

pada satuan pendidikan dasar dan menengah sekurang-kurangnya setrata satu (SI) 

atau diploma empat (D IV) yang relefan dan menguasai kompetensi sebagai agen 

pembelajaran. 

                                                 
7
 Ibid, h. 3  

8
 UU RI No 14 Tahun 2005, Op.,Cit 
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Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan
9
, maka kompetensi 

guru adalah kemampuan seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik dalam 

menjalankan tugasnya. 

Kompetensi merupakan prilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, 

kompetensi dapat dipahami dangan kecakapan atau kemampuan.
10

 

Kemudian dalam Undang-undang No 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa 

kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang 

dimiliki, dihayati, dan dikuasaioleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

professional.
11

 

Kompetensi kepribadian disebut sebagai suatu yang abstak, namun menurut 

Zakia Daradjat: kita bisa melihat dari dampak atau tingkah laku yang ditimbulkannya, 

atau kita dapat mengetahuinya dari penampilan guru, seperti dari ucapan, cara 

                                                 
9
 Susilo Riwayandi, Suci Nur Anisyah, Kamus Populer Ilmiyah Lengkap, (Surabaya : Sinar 

Terang, 2012), h. 232  
10

Rusman, Model-model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme Guru(cet. 6), 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 72-73  
11

 Ibid, h. 189 
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bergaul, cara berpakaian, cara menghadapi siswa, dan sikapnya dalam menghadapi 

persoalan atau dalam memecahkan masalah, baik yang ringan maupun yang berat.
12

 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantab, stabil, 

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, 

pengertian tersebut dikemukakan dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan 

pasal 23 ayat 3 butir b.
13

 

Kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan propersonal yang 

mencerminkan pribadi yang mantab, stabil, dewasa, serta berakhlak mulia dan 

berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa.
14

. 

Faktor terpenting dari seorang guru adalah kepribadiannya, dengan 

kepribadiannya itulah yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi pendidik yang 

baik untuk peserta didiknya atau malah menjadi penghancur anak didiknya. Esensi 

kompetensi kepribadian guru bermuara dalam intern pribadi guru. Kompetensi 

pedagogik, profesional, dan sosial yang dimiliki oleh seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya akan lebih banyak ditentukan oleh 

kompetensi kepribadian yang dimilikinya. Tampilan kepribadian guru akan lebih 

banyak mempengaruhi minat dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 Dengan demikian tugas guru tidaklah mudah, dituntut keseriusan, keikhlasan, 

dilakukan secara benar dan tepat dalam menjalankannya serta dibutuhkan adanya 

                                                 
12

 Chaerul Rahman, Heri Gunawan, Op. Cit., h. 17  
13

 E. Mulyasa, Loc. Cit.,  
14

 Suryanto, Asep hijad, Menjadi Guru Proffesional, (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 42 
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kompetensi dalam dirinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dan hadits Rasulullah 

yaitu : 

                            

            

Artinya : “Katakanlah: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

sesungguhnya Akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapakah (di 

antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya 

orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntung”.
15

 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan adalah tugas  yang 

membutuhkan suatu keseriusan karena profesi guru bukanlah hal yang mudah, disini 

dibutuhkan kemampuan khusus atau kompetensi dalam menjalankan tugasnya, jika 

seorang pendidik tanpa dibekali dengan ilmu ke-profesional-annya maka tujuan yang 

diharapkan tidak akan tercapai dengan optimal. 

Sesuai dengan amanah Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX pasal 39 menyebutkan tentang 

peran dan tugas guru sebagai berikut : “Pendidik atau guru merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dam pelatihan, serta 

                                                 
 

15
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Toha Putra 1989), h.  

210 
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melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 

pada perguruan tinggi.
16

 

Akhlak ialah ”budi pekerti. watak kesusilaan (kesadaran etik dan moral) yaitu 

kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya 

dan terhadap semua manusia.
17

 

Secara garis besar akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlak baik atau terpuji 

(akhlakul mahmudah), yakni perbuatan baik terhadap Tuhan (Al-Khliq) dan akhlak 

yang tercela (akhlakul madzmumah), yakni perbuatan buruk terhadap Tuhan (al-

khaliq).
18

 

Pembinaan akhlaq kepada peserta didik harus diberikan secara kontinu agar 

mereka dapat meneladani akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta 

mampu menjauhi sifat-sifat yang buruk yang harus dihindarkan oleh anak, dan guru 

Agama Islam harus mampu membimbing akhlaq anak agar mereka dapat istiqamah 

dalam mempergunakan akhlak yang baik. 

Pembiasaan dan pengawasan dalam lingkungan sekolah perlu diberikan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam sebab dengan pembiasaan dan pengawasan itu peserta 

didik akan dapat terlatih dengan berbagai kebaikan dan meninggalkan keburukan, 

selain itu guru juga harus berani memberikan hukuman jika terdapat peserta didik 

yang melakukan akhlak yang buruk agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi. 

                                                 
16

 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003, h. 6 
17

 Soegarda Purbawadja, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta : Gunung Agung, 1996), h. 6 
18

 Muhammad Daud Ali, Akhlak dalam Al-Qur’an : Teori dan Praktek, (Bandung : Mizan, 

2007), h. 255 
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Pembinaan akhlaqul karimah rehadap peserta didik adalah dengan 

mengusahakan agar peserta didik memiliki akhlak yang sesuai dengan akhlak 

Rasulullah SAW, namun demikian hendaklah disesuaikan dengan perkembangan usia 

peserta didik agar pendidikan akhlak dapat diterima dengan baik. Perhatian guru 

Pendidikan Agama Islam dapat ditunjukkan dalam sikap-sikap yang terpuji dan 

member suri teladan kepada peserta didiknya. 

Guru pendidikan agama islam diharapkan mampu menjalankan perannya 

terhadap pembinaan akhlak dengan member suri teladan yang baik kepada peserta 

didik. Sebagaimana pendapat Zakia Daradjat, bahwa : 

“Bagi peserta didik guru adalah contoh tauladan yang sangat penting 

dalam pertumbuhannya, guru adalah orang yang pertama sesudah orang tua, yang 

mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik kalaulah tingkah laku atau 

akhlak guru tidak baik, pada umumnya akhlak peserta didik akan tidak baik pula 

karenanya olehnya, karena peserta didik akan mudah berpengaruh oleh orang 

yang dikaguminya”.
19

 

 

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa peserta didik di sekolah 

akan memiliki akhlak yang baik apabila terlebih dahulu guru yang mendidiknya dapat 

memberikan contoh yang baik, sebab guru adalah orang pertama sesudah orang tua 

yang dapat mempengaruhi kepribadian peserta didik. Jadi jelas, jika tingkah kalu atau 

kepribadian guru tidak baik maka anak didik juga akan kurang baik karena 

kepribadian seorang anak mudah sekali terpengaruh oleh orang yang dikaguminya.  

Eksistensi guru sangat menentukan dalam pembinaan akhlak dan prilaku 

peserta didik, karna disamping guru berperan sebagai pengajar, guru juga berperan 

                                                 
19

 Ibid., h. 18 
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sebagai pendidik dan pengarah yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk melihat 

segala sesuatu yang terjadi pada diri siswa di sekolah. Dengan demikian para guru 

hendaknya memahami prinsip-prinsip bimbingan dan penerapan dalam proses belajar 

mengajar dan seorang guru hendaknya memberikan pengarahan atau mengarahkan 

anak didiknya kepada hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama islam.
20

 

Tabel 1 

Kerangka Kepribadian  Guru Pendidikan Agama Islam 

Di SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

No  Kompetensi kepribadian guru Selalu  Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

4 3 2 1 

1 Berkepribadian yang mantab dan stabil      

2 Kepribadian yang dewasa      

3 Kepribadian yang arif      

4 Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan      

5 Kepribadian yang berwibawa      

Jumlah   3 2 0 

Sumber : hasil pra surve di SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

 

Menurut suyanto kompetensi kepribadian guru merupakan profesional yang 

mencerminkan kepribadian yang mantab dan stabil, dewasa serta berakhlak mulia dan 

berwibawa maka dalam hal ini penulis mengadakan surve melalui observasi di SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting. Hasilnya menunjukkan bahwa dari tabel di atas bahwa 

guru pendidikan agama islam di SMP Muhammadiyah 1 Gisting memenuhi indikator 

kompetensi kepribadian guru. 

Berbagai upaya yang dilakukan guru pendidikan agama islam SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting dalam melakukan pembinaan terhadap akhlak peserta didik 

                                                 
20

 Zahidin, Guru dan Eksistensinya, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 73 
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belum menunjukan hasil yang optimal, hal ini dapat dilihat dari indikasi masih ada 

para peserta didik yang berbagai prilaku belum mencerminkan akhlak yang baik 

namun menunjukan akhlak yang buruk sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 2 

 Kondisi Akhlak Peserta Didik Kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 

No Kondisi Akhlak Frekuensi Jumlah 

LK PR 

1 Merokok  2 - 2 

2 Berkata tidak sopan 2 1 3 

3 Mencuri  - - - 

4 Berbohong  3 1 4 

5 Berkelahi  - - - 

6 Membolos  4 - 4 

Jumlah kasus 11 2 13 

Sumber : Dokumentasi BP SMP Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2014-2015 

 

Berdasarkan pengamatan penulis kompetensi kepribadian guru sudah baik, 

walaupun ada peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam yang mengindikasikan akhlak yang buruk seperti merokok, menipu, berbohong, 

membolos, berkata kotor dan lain-lain, namun prosentasenya sangat sedikit. Kondisi 

ini yang memotivasi penulis untuk mengungkap secara lebih jauh apakah kompetensi 

kepribadian guru memiliki hubungan terhadap akhlak peserta didik di SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
21

 

 

                                                 
21

 Dokumentasi, SMP Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggmus, 

Tgl 26 Januari 2015 
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D. Rumusan Masalah 

Masalah adalah “adanya kesenjangan antara dassolen (yang seharusnya) dan 

dessein (kenyataan yang terjadi), ada perbedaan yang seharusnya dan apa yang ada 

dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan yang sebenarnya.
22

 

Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah “Sembarangan situasi yang 

punya sifat-sifat khas (karakteristik) yang belum mapan atau belum diketahui untuk 

dipecahkan atau diketahui secara pasti”.
23

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 

masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada 

dalam kenyataan. Oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar 

untuk mengatasinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai 

berikut “Apakah kompetensi kepribadian guru Agama Islam  berpengaruh terhadap 

akhlak peserta didik SMP Muhammadiyah Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus?” 

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kompetensi kepribadian guru Agama Islam SMP 

Muhammadiyah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 

                                                 
 

22
 Suryadi Suryabrata, Metode Penelitian, (cet. 1), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h.  

68 

 
23

 Krtini Kartono, Pengantar Methodologi Reseacrh Sosial,  (Bandung : Madar Maju, 1990), 

h. 18 
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b. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru Agama Islam 

terhadap akhlak peserta didik SMP Muhammadiyah Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus 

2. Kegunaan penelitian  

a. Bagi sekolah diharapkan penelitian ini menjadi bahan dalam rangka 

membuat berbagai kebijkan yang berkenaan dengan peningkatan 

kompetensi guru sehingga kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing 

guru berdampak terhadap prestasi belajar dan akhlak peserta didik 

b. Bagi guru Pendidikan Agama Islam diharapkan penelitian ini menjadi 

bahan informasi positif dalam rangka lebih meningkatkan perannya 

dalam menjalankan tugas-tugas sebagai tenaga pendidik dan pengajar 

untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya  

c. Bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islan Negeri (IAIN) 

Raden Intan Bandar Lampung  

   

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan justifikasi atau alasan-alasam dan 

pertimbangan-pertimbnagan ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan serta 

memberikan landasan yang kuat terhadap judul yang dipilih dan relefan dengan 

permasalahan. 



16 

 

 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang dimiliki 

olehguru adalah bahwa guru hendaknya memiliki pribadi yang mantap dan stabil, 

dewasa, arif, berwibawa dan berakhlak mulia. Didalamnya juga diharapkan 

tumbuhnya kemandirian guru dalam menjalankan tugas serta senantiasa terbiasa 

membangun etos kerja. Hingga semua sifat ini memberikan pengaruh positif terhadap 

kehidupan guru dalam kesehariannya. 

Akhlak adalah system prilaku yang baik atau tidak baik dengan memberikan 

aturan apa yang seharusnya dilakukan, menunjukkan jalan untuk melakukan 

perbuatan dan member kan pernyataan tujuan di dalam perbuatannya. Atau dengan 

kata lain, akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa 

dan telah menjadi kepribadian hingga dari situlah timbulberbagai perbuatan dengan 

spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah bagian yang integral dan 

program pengajaran bagi setiap jenjang lembaga pendidikan tersebut serta merupakan 

usaha bimbingan pembinaan dan panduan bagi guru dalam mengasuh peserta didik 

untuk memahami, menjiwai dan mengamalkan ajaran islam sehingga menjadi 

manusia bertaqwa kepada Allah SWT serta sekaligus menjadi warga Negara yang 

bertanggung jawab. 

G. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari dua suku kata yaitu “hypo” yang artinya di bawah dan 

“thesa” yang artinya kebenaran. Jika digabungkan artinya adalah di bawah kebenaran. 
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Hal ini dapat ditarik penegertian bahwa untuk menjadi benar sesuatu harus diuji 

kebenarannya.
24

 

Pendapat lain menyatakan bahwa hipotesis adalah “dugaan awal yang 

mungkin salah, juga mungkin benar, ia akan ditolak jika salah satu palsu dan diterima 

jika ia benar”.
25

 

Hipotesis dapat dipandang sebagai kesimpulan tetapi sifatnya sangat 

sementara. Sebagaimana halnya kesimpulan, hipotesis tidak dibuat atau diturunkan 

semena-mena melainkan atas pengetahuan tertentu. Penentuan hipotesis itu akan 

membantu peneliti untuk menemukan fakta apa yang perlu dicari dan bagaimana 

mengorganisir hasil serta penemuan sesuai dengan judul di atas, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Hipotesis Alternatif  (Ha)    

Hipotesis altenatif menyatakan ada pengaruh antara kompetensi kepribadian 

guru pendidikan agama islam terhadap akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 

Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

2. Hipotesis nol (Ho) 

Hipotesis nol menyatakan tidak ada pengaruh antara kompetensi kepribadian 

guru pendidikan agama islam terhadap akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 

Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 

                                                 
 

24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1999), h.  68 

 
25

 Sutisno Hadi, Metodhologi Research, Jilid 1(Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1986), 

h.  56 
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Sehubung dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini mengajukan 

hipotesis alternatif (Ha) : “Semakin tinggi tingkat kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama semakin baik akhlak siswa”. Mengingat hipotesis yang diajukan di 

atas merupakan dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin salah maka 

akan dilakukan pengkajian pada bagian analisis data untuk mendapatkan bukti apakah 

hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kompetensi Kepribadian Guru 

1. Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru 

Didalam bahasa inggris terdapat minimal tiga peristilahan yang 

mengandung makna apa yang dimaksud dengan perkataan kompetrensi yaitu : 

a. “competence (n) is being competent, ability (to do the work)” 

b. “competent (adj) refers to (person) having ability, power, authority, skill, 

knowledge, etc. (to do what is needed)” 

c. “competency is rational performance which satisfactorily meets the 

objectives for a desired condition” 

 

Definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya 

menunjukan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan. Sedangkan definisi yang kedua menunjukan lebih lanjut bahwa 

kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-

orang (kompeten) ialah yang memiliki kecakapan, daya (kemampuan), otoritas 

(kemenangan), kemahiran (keterampilan), pengetahuan dan sebagainya untuk 

mengerjakan apa yang diperlukan. kemudian definisi yang ketiga lebih jauh 

lagi, ialah bahwa kompetensi itu menujukan pada tindakan (kinerja) rasional 

yang dapat mencapai tujuan-tujuan secara memuaskan berdasarkan kondisi 

(prasyarat) yang diharapkan.
1
 

                                                 
1
 Ali Mudlofir, Pendidikan Profesional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 69 



20 

 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti 

(kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. 

pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan.
2
 

Menurut Abdul Majid yang dikutip oleh Pupuh Fathurrohman dan M. 

Sobry Surikno kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen penuh 

tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.
3
 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa : “kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.  

Sedangkan kepribadian menurut Syamsu Yusuf yang dikutip Chaerul 

Rochman dan Heri Gunawan bahwa kwpribadian merupakan terjemahan dari 

bahasa inggris yakni personality. Kata personality sendiri beerasal dari bahasa 

latin yakni person yang berarti kedok atau topeng dan personae yang berarti 

menembus. 

                                                 
2
 Pupuh Fathurrahman & M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman 

Konsep Umum & Konsep Islami (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 44 
3
 Ibid., h. 44 
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Persona biasanya digunakan oleh para pemain sandiwara pada zaman 

kuno untuk memerankan suatu karakter orang tertentu misalnya pemarah, 

pemurung dan pendiam.
4
 

Dalam istilah bahasa Arab, menurut T. Fuad Wahah kepribadian sering 

ditunjukkan dengan istilah sulukiyyah (prilaku), khulqiyyah (akhlak), 

infi‟aliyyah (emosi), al-jasadiyyah (fisik), al-qadarah (kompetensi) dan muyul 

(minat). Dalam pengertian terminologi Muhammad Abdul Khaliq 

menyebutkan bahwa yang disebut dengan kepribadian (syakhshiyyah) adalah 

maj‟muah ash-shifah „an ghairih (sekumpulan sifat yang bersifat akliah dan 

prilaku yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain).
5
 

Dalam pengertian lain kepribadian sering dimaksud sebagai 

personality is your effect upon other people yakni pengaruh seseorang kepada 

orang lain. Berdasarkan pengertian ini orang yang besar pengaruhnya disebut 

berkepribadian. Pengaruh tersebut dapat dilator belakang oleh ilmu 

pengetahuannya, kekuasaannya, kedudukannya atau karena popularitasnya 

dan lain sebagainya. 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat 

berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Kompetensi kepribadian 

sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi 

                                                 
4
 Chaerul Rahman, Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru (Menjadi 

Guru yang Dicintai dan Diteladani Oleh Siswa), (Bandung: Nuansa Cendikia, 2011), h. 31 
5
 Ibid., h. 32 
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para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi 

yang snagat penting dalam membentuk kepribadian anak guna menyiapkan 

dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan 

masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.
6
 

Kompetensi kepribadian disebut sebagai sesuatu yang abstrak, namun 

menurut Zakia Daradjat : kita bisa melihatnya dari dampak atau tingkah laku 

yang ditimbulkannya, atau kita yang mengetahuinya dari penampilan guru, 

seperi dari ucapan, cara bergaul, cara berpakaian, cara menghadapi siswa, dan 

sikapnya dalam menghadapi persoalan atau dalam memecahkan masalah, baik 

yang ringan maupun yang berat.
7
 Pemenuhan persyaratan penguasaan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi social 

dibuktikan dengan sertifikasi pendidik.
8
 

Jadi, berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian merupakan sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan 

kemampuan pribadi dengan segala karakteristik yang mendukkung terhadap 

pelaksanaan tugas guru, segala karakteristik kemampuan personal tersebut 

yang dapat mencaerminkan dari kepribadian yang mantap, stabil, dewasa serta 

berakhlak mulia, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa. 

                                                 
6
 Ibid., h. 117 

7
 Chaerul Rahman, Heri Gunawan, Op.Cit., h. 17 

8
 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif, (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 273  



23 

 

 

2. Macam-macam Kompetensi Kepribadian Guru 

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat 

kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan prilaku) yang harus dimiliki, 

dihayati dan dikuasai oleh guru yang melaksanakan tugas keprofesionalannya.  

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-

undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 

ayat 91, yang menyatakan bahwa “kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.
9
 

1.  Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa 

untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. 

2. Kompetensi guru adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, 

dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, 

mengembangkan diri secara berkelajutan. 

3. kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dam pendalaman yang memungkinkan 

membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan. 

4. Kompetensi social adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa, dan 

masyarakat sekitar.
10

  

 

Menurut Pemendiknas No 16/2007, kemampuan dalam standar kompetensi 

kepribadian mencakup lima kompetensi/indikator utama yaitu : 

                                                 
9
 Udin Syaefudin Sa‟ud, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 49 

10
 Ibid, h. 189  
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1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didikdan masyarakat. 

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantab, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa. 

4. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

gurudan rasa percaya diri. 

5. Menjunjung tinggi kode etik guru.
11

 

 

Ragam kompetensi kepribadian guru yaitu : 

1. Pribadi yang disiplin 

2. Pribadi yang jujur dan adil 

3. Pribadi berakhlak mulia 

4. Pribadi teladan 

5. Pribadi yang mantab 

6. Pribadi yang stabil 

7. Pribadi dewasa 

8. Pribadi berwibawa 

9. Pribadi yang memiliki rasa percaya diri
12

 

 

Oleh karena itu, kompetensi kepribadian bagi guru merupakan kemampuan 

propersonal yang mencerminkan pribadi yang mantab, stabil, dewasa, serta berakhlak 

mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa secara rinci, 

subkompetensi kepribadian terdiri atas : 

a. Kepribadian yang mantab dan stabil dengan indicator esensial: bertindak 

sesuai norma hukum, bertindak sesuai norma social, bertidak sebagai guru 

yang profesional, dan memiliki konsistensi dalam bertindak yang sesuai 

dengan norma yang berlaku dalam kehidupan. 

b.  Kepribadian yang dewasa, dengan indikator esensial: menampilkan 

kemampuan dalam bertindaksebagai pendidik dan memiliki etos kerja 

yang tinggi. 

c. Kepribadian yang arif, dengan indikator esensial: menampilkan tibdakan 

yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, masyarakat, serta 

menunjukan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak. 

                                                 
11

 Marselus R Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta : Indek, 2011), h.51 
12

 Chaerul Rahman, Heri Gunawan, Op. Cit., h. 42 
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d. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, dengan indikator esensial: 

bertindak sesuai dengan norma agama, iman dan taqwa, jujur. ikhlas, suka 

menolong dan memiliki prilaku yang pantas diteladani siswa. 

e. Kepribadian yang berwibawa, dengan indikator esensial: memiliki prilaku 

yang berpengaruh positif terhadap siswadan memiliki prilaku yang 

disegani.
13

 

 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian 

merupakan sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan pribadi 

dengan segala karakteristik yang mendukung dalam pelaksanaan tugas guru, segala 

karakteristik kemampuan personal tersebut yang dapat dicerminkan dari 

kepribadianyang mantab, stabil dan berakhlak mulia, berwibawa dan dapat menjadi 

teladan bagi siswa. 

Kompetensi merupakan prilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, 

kompetensi dapat dipahami dangan kecakapan atau kemampuan. Ada beberapa jenis 

kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi guru, baik yang menyangkut 

kompetensi pribadi, maupun kompetensi profesional. Menurut Usman yang dikutip 

oleh Rusman mengungkapkan ada sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru, yaitu:  

a. Menguasai landasan kependidikan: 

1) Memahami tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan 

2) Mengenal fungsi sekolah dan masyarakat 

3) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan 

b. Menguasai materi/bahan pembelajaran: 

1) Menguasai bahan pelajaran sesuai dengan kurikulum 

2) Menguasai bahan pengayaan 

c. Menyusun program pembelajaran: 

                                                 
13

 Suryanto, Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 42 
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1) Menetapkan tujuan pembelajaran 

2) Memilih dan mengembangkan bahan pelajaram 

3) Memilih dan mengembangkan srtategi pembelajaran 

4) Memilih dan mengembangkan media pembelajaran 

5) Memilih dan mengembangkan sumber belajar 

d. Melaksanakan program pembelajaran: 

1) Menciptakan program pembelajaran yang tepat 

2) Mengatur ruang belajar 

3) Mengelola interaksi pembelajaran 

e. Menialai hasil dan proses pembelajaran: 

1) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pembelajaran 

2) Menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
14

 

 

3. Indikator Kompetensi Kepribadian Guru 

Indikator yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai seorang 

guru  memiliki kompetensi kepribadian atau tidak adalah :
15

 

a. Kepribadian yang mantap, stabil 

Dalam hal ini untuk menjadi seseorang guru harus memiliki 

kepribadian yang mantap, stabil. Ini penting karena banyak masalah 

pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang 

mantap dan kurang stabil. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang 

guru akan akan member teladan yang baik terhadap anak didik maupun 

masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut 

“digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (dicontoh sikap 

dan prilakunya). Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, harusnya kita:  

                                                 
14

Rusman, Model-model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme Guru(cet. 6), 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 72-73  
15

 Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2006), h. 7 
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1) Bertindak sesuai dengan norma hukum 

2) Bertindak sesuai tindak social 

3) Bangga sebagai seorang guru 

4) Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma.
16

 

 

Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi 

pendidik dan pembinayang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi 

perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi 

anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang 

mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).  

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa guru sangat 

perlu memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, karena dengan 

kepribadian yang mantapdan stabil guru dalam dengan tenang dan 

memiliki konsentrasi dalam melaksanakan proses pembelajaran 

b. Kepribadian yang dewasa 

Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kepribadian yang 

dewasa karena terkadang banyak masalah pendidikan yang muncul yang 

disebabkan oleh kurang dewasanya seorang guru. Kondisi kepribadian 

yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan tidak senonoh 

yang merusak citra dan martabat guru. 

Ujian terberat setiap guru dalam hal kepribadian ini adalah 

rangsangan yang sering memancing emosinya. Kestabilan emosi sangat 
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 Ahmad Budi Susilo, Kepribadian Seorang Guru, Apa dan Bagaimana, (Jakarta : Ganesa 

Baru Prees, 2007), h. 92 
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diperlukan, namun tidak semua orang mampu menahan emosi terhadap 

rangsangan yang menyinggung perasaan. Sehingga, sebagai seorang guru, 

seharusnya kita :    

1) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai seorang pendidik. 

Artinya, kepribadian akan terut menentukan apakah para guru dapat 

disebut debagai pendidik yang baik atau sebaliknya, justru perusak 

anak didiknya. Sikap dalam citra negatif seorang guru dan berbagai 

penyebabnya harus dihindari jauh-jauh agar tidak mencemarkan nama 

baik guru 

2) Memiliki etos kerja sebagai guru 

Seorang guru perlu memiliki etos kerja yang tinggi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik 

dan pengajar. Dengan etos kerja tersebut seorang guru harus selalu 

mengevaluasi kemampuan yang dimilikinya dan harus selalu 

meningkatkan kemampuan tersebut.
17

 

 

c. Kepribadian yang arif   

Sebagai seorang guru kita harus memiliki pribadi yang disiplin dan 

arif. Hal ini penting, karena masih sering kita melihat dan mendengar 

peeserta didik yang prilakunya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan 

sikap moral yang baik. Oleh sebab itu peserta didik harus belajar disiplin, 

dan guru lah yang harus memulainya. dalam menanamkan sikap disiplin, 

guru bertabggung jawab mengarahkan, berbuat baik, menjadi contoh sabar 

dan pengertian. 

Mendisiplinkan peserta didik harus dilakukan dengan rasa kasih 

sayang dan tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada 
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penyampaian materi, tetapi guru harus dapat membentuk kompetensi dan 

pribadi peserta didik. Sehingga, sebagai seorang guru kita harus :  

1) Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta 

didik, sekolah dan masyarakat. Artinya sebagai seorang guru, kita 

juga bertindak sebagau pendidik dan murid sebagai anak didik 

sehingga dapat saja dipisahkan kedudukannya, akan tetapi mereka 

tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan diri murid dalam 

mencapai cita-citanya. Disinilah manfaat guru bagi orang lain atau 

murid benar-benar dituntut. 

2) Menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak. Artinya, 

sebagai seorang guru perlu sekali memiliki sifat terbuka baik dalam 

berfikir maupun dalam bertindak. Seorang guru harus jujur baik 

kepada lembaga pendidikan diman ia bernaung, kepada kepala 

sekolah maupun guru serta kepada peserta didik dan masyarakat.
18

 

 

d. Kepribadian yang berwibawa 

Berwibawa mengundang makna bahwa seorang guru harus : 

1) Memiliki prilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik. 

Artinya, guru harus selalu berusaha memilih dan melakukan 

perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik dan 

kewibawaannya, terutama didepan murid-muridnya. Disamping itu 

guru juga harus mengimplementasikan nilai-nilai tinggi terutama 

yang diambil dari ajaran agama, misalnya jujur dalam perbuatan dan 

perkataan, tidak munafik. Sekali saja guru didapati berbohong, 

apalagi langsung kepada muridnya niscaya hal tersebut akan 

menghancurkan nama baik dan kewibawaan sang guru, dan pada 

gilirannya akan berakibat fatal dalam melanjutkan tugas proses 

belajar mengajar. 

2) Memiliki prilaku yang disegani. Artinya, seorang dalam ucapan, 

pakaian dan perbuatannya harus mampu member teladan yang baik 

khususnya kepada peserta didik dan masyarakat agar ia disegani dan 

dipandang sebagai seorang guru yang memiliki tugas dan tanggung 

jawab mulia.
19
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e. Berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik 

Guru harus berakhlakul karimah, karena guru adalah seorang 

penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi para orang tua. Dengan 

berakhlak mulia, dalam keadaan bagaimanapun guru harus memiliki rasa 

percaya diri, istiqamah dan tidak tergoyahkan.   

Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi dengan akhlak mulia 

tentu saja tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi memerlukan ijtihad, 

yakni usaha sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa mengenal lelah dan 

dengan niat ibadah tentunya. Dalam hal ini, guru harus merapatkan 

kembali barisannya, meluruskan niatnya, bahkan menjadi guru bukan 

semata-mata untuk kepentingan duniawi. Memperbaiki ikhtiar terutama 

berkaitan dengan kompetensi pribadinya, dengan tetap bertawakkal kepada 

Allah. Melalui guru yang demikianlah, kita berharap pendidikan menjadi 

ajang pembentuk karakter bangsa. 

Untuk menjadi teladan bagi peserta didik, tentu saja pribadi dan apa 

yang dilakukan oleh seorang guru akan dapat sorotan peserta didik serta 

orang sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai 

guru. 

1) Bertindak sesuai norma religius (iaman, taqwa, jujur, ikhlas, suka 

menolong) 

2) Memiliki prilaku yang diteladani peserta didik. Artinya, guru sebagai 

teladan bagi murid-muridnya harus memiliki sikap dan kepribadian 
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utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi 

kehidupannya.
20

 

 

Esensi kompetensi kepribadian guru semuanya bermuara ke dalam 

intern pribadi guru. Kompetensi pedagogik, profesional dan social yang 

dimiliki seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya 

akan lebih banyak ditentukan oleh kompetensi kepribadian yang 

dimilikinya. 

Tampilan kepribadian guru akan lebih banyak memengaruhi minat 

dan antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pribadi guru 

yang santun, respek terhadap siswa, jujur, ikhlas dan dapat diteladani 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam 

pembelajaran apa pun jenis mata pelajatannya. 

Oleh karena itu, dalam beberapa kasus tidak jarang seorang guru 

mempunyai kemampuan secara pedagogisdan profesionaldalam mata 

pelajaran yang diajarkannya, tetapi implementasinya dalam pembelajaran 

kurang optimal. Hal ini boleh jadi disebabkan tidak terbangunnya jembatan 

hati antara pribadi guru yang bersangkuatan sebagai pendidik dan 

siswanya, baik dikelas maupun diluar kelas. Upaya pemerintah 

meningkatkan kemampuan pedagogis dan profesional guru banyak 

dilakukan, baik melalui pelatihan, workshop, maupun pemberdayaan 
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musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Akan tetapi hal tersebut 

kurang menyentuh peningkatan kompetensi kepribadian guru. 

Kita patut bertanya mengapa pendidikan kita banyak menghasilkan 

anak didik yang cerdas, pintar dan terampil, tetapi belum banyak 

menghasilkan anak didik yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan 

yang diharapkan. Sehingga, bangsa kita mengalami krisis multidimensional 

yang berkepanjangan yang tiada ujungnya. Jangan-jangan ini semua buah 

kita sebagai pendidik yang belum menampilkan kepribadian yang patut 

diteladani oleh anak didik kita.     

4. Urgennsi Kompetensi Kepribadian Guru   

Memiliki kompetensi kepribadian yang baik bagi guru memang sangat 

penting. Kepribadian guru memiliki andil besar dalam proses pendidikan. 

Pribadi guru juga memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk 

pribadi siswa karena guru adalah sosok figur sentral yang “mempola” siswa.  

Esensi kompetensi kepribadian guru bermuara kepada intrn pribadi 

guru. Kompetensi pedagogik, profesional dan sosial yang dimiliki seorang 

guru dalam melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya akan lebih banyak 

ditentukan oleh kompetensi kepribadian yang dimilikinya. Tampilan 

kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme 

anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Keberhasilan suatu pembelajaran atau proses pendidikan juga sangat 

ditentukan oleh factor guru. Maka guru yang memiliki kepribadian baik akan 
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banyak berpengaruh baik pula terhadap perkembangan siswa terutama mental 

dan spiritual. 

Salah satu sifat peserta didik adalah mencontoh apa yang dilakukan 

oleh orang dewasa, termasuk mencontoh pribadi guru yang akan membentuk 

kepribadiannya. tentu sangatlah berbahaya apabila mereka mencontoh 

kepribadian yang buruk. 

Oleh karena itu sangatlah wajar ketika orang tua mendaftarkan 

anaknya kesuatu sekolah, dia ingin mengetahui siapa saja guru yang mengajar 

disekolah tersebut.
21

 

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka seorang guru dituntut untuk 

memiliki kepribadian yang mulia, bahkan kompetensi ini melandasi 

kompetensi lainnya,baik kompetensi pedagogik, kompetensi sosial maupun 

kompetensi profesional.   

Dengan demikian guru tidak hanya dituntut untuk memaknai 

pembelajaran, tetapi juga diharuskan untuk menjadikan suasana 

pembelajarantersebut sebagai mediapembentukan kompetensi dan perbaikan 

kualitas pribadi peserta didik. Pembentukan sikap dan mental mereka menjadi 

hal yang sangat penting yang tidak kalah pentingnya dari pembinaan 

keilmuannya. 

Oleh karena itu seorang guru dikatakan guru profesional  jika telah 

melekat padanya kompetensi kepribadian yang mencakup pribadi yang 
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disiplin, pribadi yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, memiliki 

akhlak mulia sehingga menjadi teladan siswa dan masyarakat sekitarnya. 

Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman bahwa akhlak yang paling mulia 

adalah akhlak Nabi Muhammad SAW dan yang semestinya menjadi tuntunan 

bagi pendidik dalam melaksanakan tugasnya, berikut ayat yang menjelaskan 

tentang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW : 

                  

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”.(Q.S. Al-Ahzab:21)
22

 

 

Guru merupakan teladan bagi peserta didik, bahkan semua orang yang 

menganggapnya sebagai seorang guru yang akan diteladaninya. Guru profesional 

memiliki kepribadian baik yang menjadi teladan bagi semua, ia menjadi teladan 

dalam segala bentuk tingkah laku dan ucapannya. Hidupnya menjadi percontohan 

yang akan membawa peserta didik kejalan yang benar. 

Mengingat keteladanan guru sangat diharapkan bagi peserta didik, seorang 

guru harus benar-benar mampu menempatkan diri pada porsi yang benar. Porsi yang 

benar dimaksudkan bukan berarti guru harus membatasi komunikasinya dengan siswa 

atau bahkkan dengan sesama guru, tetapi yang penting, bagaimana seorang guru 
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secara intensif berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, khususnya peserta 

didik, serta tetap berada pada alur dan batas-batas yang jelas. 

 
B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah merupakan sarana pendidikan yang 

sangat penting, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan 

jalan kehidupan,karena pendidikan sangat menentukan anak dimasa yang 

akan datang. 

Pendidikan agama islam adalah “usha-usaha secara sistematis dan 

programis dalam membantu anak didik supaya mereka hidup sesuai dengan 

ajaran islam”.
23

 

Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan agama islam adalah 

“usaha-usaha secara sadar untuk menanamkan cita-cita keagamaan yang 

mempunyai nilai-nilai lebih tinggi dari pada pendidikan lainnya karena hal 

tersebut menyangkut soal iman dan keyakinan”.
24

 Berdasarkan beberapa 

pendapat diatas, dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

usaha secara sadar berupa bimbingan dan asuhan secara sistematis dan 

pragmatis terhadap anak didik untuk menanamkan cita-cita keagamaan yang 

mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi dari pada pendidikan lainnya serta 
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 Zuhairini, Slamet AS dan Abdul Ghofur, Metode Khusus Pendidikan Agama Islam, 

(Surabaya : Usaha Nasional, 2000), Cet. ke VI, h. 25 
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dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam baik untuk 

dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Hal ini sesuai 

pendapat yang menyatakan bahwa : 

“Pendidikan agama tidak hanya berarti member pelajaran kepada 

anak-anak yang belum mengerti dan belum dapat menangkap pengertian-

pengertian yang abstrak akan tetapi yang penting adalah menanamkan jiwa 

kepada Tuhan, membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-

kaidah yang ditentukan oleh ajaran agama”.
25

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah usaha dan bimbingan orang dewasa terhadap anak-anak 

untuk diarahkan kepada terbentuknya pribadi muslim yang sesuai dengan 

ajaran-ajaran agama islam. Sehingga dalam semua tindakannya didalam 

segala segi kehidupan menunjukkan tindakan seseorang yang berpribadi 

muslim. Dan semua tingkah laku dan perbuatannya semata-mata 

mengharapkan ridho Allah.  

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Dasar atau pondasi Pendidikan Agama Islam adalah Al-Qur‟an dan 

Al-Hadits. Keduanya merupakan sumber hukum Islam yang dapat diyakini 

kebenaranya, hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut : 
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Artinya : “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa”.
26

 

 

Selain Al-Qur‟an dan Al-Hadits, sumber prndidikan agama islam juga 

berasal dari perundang-undangan RI diantaranya adalah termaktub dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Pasal 29 : 

a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing 

dan beribadat menurut agama dan kepercayaanya. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, baik dasar syar‟i maupun 

konstitusional Negara maka jelas bahwa pendidikan agama islam memiliki 

dasar yang kuat yaitu Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 

Sedangkan tujuan pendidikan agama islam adalah ingin membentuk 

manusia yang taat dan patuh kepada Allah, sebagaimana firman Allah yaitu : 

                 

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.
27

 

 

Ayat di atas menunjukan bahwa pendidikan agama islam adalah 

memberikan suatu petunjuk agar hidup manusia semata-mata untuk mengabdi 

dan beribadah kepada Allah SWT. Tentunya dengan usaha yang maksimal 

untuk mencapai tujuan tersebut, dengan bekerja keras dan beribadah, 
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sehingga terjelma suatu keimanan dan ketaqwaan yang sebenar-benarnya 

yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.  

Adapun tujuan pendidikan agama islam adalah “tujuan pokok dari 

pendidikan agama islam adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan 

jiwa”.
28

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tujuan 

pendidikan agama islam adalah mendidik anak, agar mereka menjadi musli 

sejati, beriman teguh dan beramal shalehserta berakhlak mulia, sehingga 

dapat berdiri sendiri, mengabdi kepada Allah SWT, berbakti kepada bangsa, 

Negara serta tanah air, agama dan bahkan sesama umat manusia. 

3. Materi Pendidikan Agama Islam 

Islam adalah syariat Islam yang diturunkan kepada umat manusia di 

muka bumi agar mereka beribadah kepada-Nya. Pelaksanaan syariat ini 

menuntut adanya pendidikan manusia, sehingga manusia pantas memikul 

amanat dan menjalankan peran sebagai khalifah (wakil) Nya. Pendidikan 

yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan Islam. 

Adapun garis-garis besar materi pendidikan anak dalam Islam 

dicontohkan oleh sabda Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang 

disyariatkan oleh Allah SWT dalam surat Al- Luqman ayat 13-14 adalah 

sebagai berikut:  
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Artinya: 

 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar". 14. Dan Kami perintahkan kepada 

manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

 

a. Pendidikan Tauhid 

Pendidikan tauhid, yaitu menanamkan keimanan kepada Allah 

SWT sebagai Tuhan (sesembahan) Yang Maha Esa. Allah SWT adalah 

salah, dan itu adalah perbuatan syirik, dan syirik adalah dosa besar. 

Ditambah pula bahwa Allah SWT yang memberikan segala 

kenikmatan dan rezeki dan yang menghidupkan manusia. Oleh karenanya 

manusia harus bersyukur kepada Allah SWT disertai dengan keyakinan 

disertai dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi segala 

tingkah laku dan perbuatan manusia dan mengetahui segala perbuatan walau 

dalam keadaan tersembunyi sekalipun. 
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b. Pendidikan Shalat 

Pendidikan shalat sebenarnya kewajiban shalat ini dibebankan 

kepada mukallaf, artinya anak baru wajib melaksanakan shalat kalau sudah 

akil baligh. Akil artinya berakal, yaitu akalnya sudah berkembang 

sedemikian rupa sehingga sudah dapat mengerti adanya kewajiban. Sedang 

baligh, artinya sampai pada tahap pertumbuhan dan perkembangantertentu, 

yakni telah keluar mani bagi anak-anak laki-laki dan menstruasi bagi anak 

perempuan. Namun demikian, sebelum anak mencapai tahap mukallaf, 

untuk mempersiapkan mereka agar nantinya bisa melaksanakan shalat 

tersebut dengan baik, maka Nabi Muhammad SAW menyuruh agar anak-

anak berumur 7 tahun mulai dilatih dan dibiasakan untuk melaksanakan 

shalat. Ketika anak memasuki umur 10 tahun hendaknya didisiplinkan shalat 

secara lebih ketat, bahkan diperintahkan untuk dipukul jika dengan sengaja 

meninggalkannya. Ibadah shalat memerlukan kedisiplinan yang tinggi 

disebabkan rutinitasnya 5 kali dalam sehari-semalam. Ibadah shalat 

dirangkaikan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadhan harus dilatihkan 

kepada anak-anak sejak awal sebelum akil baligh, agar nanti terbiasa dengan 

puasa.   

c. Pendidikan Membaca Al-Qur‟an 

Pendidikan membaca Al-Qur‟an merupakan keutamaan dalam 

Islam, sebab dasar hukum Islam sendiri bersumber dari Al-Qur‟an. Dalam 

kaitan  ini Abdullah Nasikh Ulwan (dalam Asnelly Ilyas) menjelaskan 



41 

 

 

“Didiklah anak-anak kalian dengan tiga sifat: mencintai Nabi, keluarganya, 

dan mencintai membaca Al-Qur‟an. Sesungguhnya pembaca dan pengamal 

Al-Qur‟an dinaungi atas Allah pada hari tidak ada satu pun naungan selain 

naungannya bersama para Nabi dan Orang-orang suci”.
29

  

Tentang membaca Al-Qur‟an para sarjana muslim seperti Al-Ghazali 

berpendapat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa hendaklah anak kecil 

diajari Al-Qur‟an, Hadis, dan biografi orang baik-baik, kemudian hukum-

hukum Islam. Ibnu Khalman mengatakan: mengajarkan Al-Qur‟an 

merupakan dasar pengajaran dalam semua sistem pengajaran di berbagai 

Negara Islam, karena hal itu merupakan salah satu syiar agama yang akan 

berpengaruh terhadap proses pemantapan aqidah dan meresapnya iman.
30

   

Pentingnya pendidikan membaca Al-Qur‟an diungkapkan Ibnu 

Khalman “mengajarkan Al-Qur‟an merupakan dasar pengajaran dalam 

semua sistem pengajaran di berbagai Negara Islam, hal ini merupakan salah 

satu syiar agama yang akan berpengaruh pada proses pemantapan aqidah dan 

meresapnya iman.
31

  

Berdasarkan keterangan di atas, nyatalah bahwa pendidikan 

membaca Al-Qur‟an merupakan rangkaian kegiatan pendidikan yang pokok 

dalam Islam, Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam menjadi petunjuk dan 
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sumber hukum dalam kehidupan sehari-hari maka sangat wajar jika 

kemudian proses pendidikan membaca Al-Qur‟an mendapat perhatian yang 

cukup tinggi dari pemikir-pemikir Islam dan para pelaku pendidikan Islam. 

Allah berfirman bahwa orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah tidak ubahnya seperti suatu perniagaan yang akan merugi seperti 

dalam surat Faathir ayat 29 sebagai berikut:  

         

    

Artinya; 

 Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa keutamaan pendidikan Al-Qur‟an 

dalam pendidikan Islam tidak diragukan lagi, oleh karenanya pendidikan non 

formal keagamaan terutama di masjid dan mushallah terus ditumbuh 

kembangkan sebagai basis dasar pendidikan Islam di lingkungan masyarakat 

C. Akhlak  

1. Pengertian Akhlak, Dasar dan Tujuan Akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jama‟ dari kata 

“khuluqun” yang secara linguistic diartikan dengan budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat, tata karma, sopan santun, adab dan tindakan. Kata 

akhlak juga berasal dari kata “khalaqa” atau “khalqun” yang artinya kejadian, 
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serta erat hubungannya dengan “khaliq” artinya menciptakan, tindakan atau 

perbuatan, sebagaimana terdapat kata “al-khaliq” artinya pencipta dan 

“makhluq” yang artinya diciptakan.
32

 

Pola pembentukan definisi “akhlak” diatas muncul sebagai mediator 

yang menjembatani komunikasi antar khaliq (pencipta) dengan makhluk 

(yang diciptakan) secara timbal balik, yang kemudian disebut dengan hablum 

minallah. Dari produk hablum minallah yang verbal, biasanya lahir pola 

hubungan antara sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas 

(pola hubungan antara sesama makhluk)
33

  

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa akhlak adalah sifat-sifat 

yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwa dan selalu 

adapadanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang 

mulia, atau perbuatan buruk yang disebut akhlak yang tercela sesuai dengan 

pembinaanya.
34

 

Secara terminologis definisi akhlak yaitu sifat yang tertaman dalam 

jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, 

tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak 

memerlukan dorongan dari luar.
35
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Dengan demikian akhlak yaitu sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang dibawa manusia sejak lahir, bisa berupa perbuatan baik, maupun buruk 

yang muncul secara spontan dan tidak ada pengaruh dorongan dari luar. 

Dalam islam, sumber akhlak menjelaskan standar baik dan buruk yaitu 

al-qur‟an dan suanah rasul. Di dalam konsep akhlak segala sesuatu itu dinilai 

baik atau buruk, terpuji atau tercela semata-mata karena syara‟ (al-qur‟an dan 

sunnah).
36

 Kedua dasar itulah yang menjadi pedoman dan sumberuntuk 

menentukan perbuatan tersebut baik atau buruk. Dalam al-qur‟an diterangkan 

sumber akhlak dalam surat al-qalam ayat 4, yang berbunyi: .................... 

Ayat tersebut merupakan pujian Allah SWT untuk nabi Muhammad 

Saw karena kemuliaan akhlak yang dimiliki. Akhlak dalam islam bersifat 

tetap dan tidak bisa diubah-ubah oleh pemikiran manusiadan apa yang 

dikatakan dalam al-qur‟an dan sunnah maka sampai kapanpun akan tetap 

berlaku. Meskipun demikian, karena ayat al-qur‟an terbatas begitupun hadits, 

maka tidak setiap yang ditemukan dalam masyarakat secara otomatis ada 

jawaban dalam al-qur‟an dan hadits. Untuk itu al-qur‟an menyerahkan kepada 

para ulama untuk menggali nilai-nilai yang terdapat dalam al-qur‟an dan 

hadits secara mendalam. Dengan demikian dasar akhlak adalah al-qur‟an dan 

hadits. 

Sebelum mengetahui tujuan dari pembentukan akhlak, terlebih dahulu 

kita ketahui tujuan dari pendidikan islam. Tujuan dari pendidikan islam yaitu 
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mewujudkan nilai-nilai islami dalam pribadi manusia didik yang diupayakan 

oleh pendidik muslim melalui proses yang menghasilakan anak didik yang 

berkepribadian muslim, beriaman, bertaqwa, dan berilmu pengetahuan 

sehingga mampu mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat.
37

  

Sedangkan tujuan pendidikan agama islam yaitu mengarahkan pada 

terciptanya prilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang 

seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya.
38

 

Sehingga terbentuk siswa yang berakhlak baik, sopan dalam berbicara dan 

bertindak, mulia dalam bertingkah laku bersifat bijaksana, jujur, adil dan 

ikhlas. 

Dengan demikian tujuan dari pembentukan akhlak yaitu sebagai 

sarana terciptanya akhlakul karimah dalam diri peserta didik untuk mencapai 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat.  

 

 

2. Pembentukan Akhlak 

Di lapangan, usaha pembinaan akhlak dilakukan melalui berbagai 

lembaga pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus 

dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina dan 
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pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi 

muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasu-Nya, hormat 

kepada ibu bapak, sayang kepada sesama makhluk Tuhan dan seterusnya.
39

 

Sedangkan akhlak yang tidak dibina akhlaknya, akan menjadi anak yang nakal 

dan selalu melakukan perbuatan tercela. Ini menunjukkan perlu adanya 

pembinaan akhlak bagi anak.      

Pembinaan ini semakin terasa diperlukan terutama pada saat dimana 

semakin banyak tantangan dan godaan arus globalisasi. Untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan perlu adanya pembinaan akhlak bagi anak. 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan hasil 

usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap 

berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri manusia. Jika program 

pendidikan dan pembinaan akhlak itu dirancang dengan baik, sistematik dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan menghasilkan anak-anak 

atau orang-orang yang baik akhlaknya. Disinilah peran dan fungsi lembaga 

pendidikan.
40

 

Jadi pembentukan akhlak yaitu usaha sungguh-sungguh dalam rangka 

membentuk anak, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan 

yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan 

konsisten. Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa 
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akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. 

Potensi rohaniah yang ada dalam diri manusia,termasuk di dalamnya akal, 

nafsu amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani dan intuisi dibina 

secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat.
41

 

Dengan demikian pembinaan akhlak yaitu, suatu usaha untuk 

membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dalam diri siswa melalui sarana 

pendidikan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terprogram. 

a. Cara menanamkan akhlak 

Terdapat beberapa metode atau cara yang bisa digunakan sebagai 

pembentukan akhlak antara lain : 

1) Pembiasaan  

Mendidik dengan cara pembiasaan dapat dilakukan sejak kecil 

dan berlangsung secara continue. Dalam bukunya Abuddin 

Nata, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian 

manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha 

pembentukan melalui pembiasaan. Jika peserta didik 

membiasakan baik, maka ia akan menjadi orang yang baik dan 

jika membiasakan jahat, maka peserta didikjuga akan jahat. 

Oleh karna itu al-Ghazalimenganjurkan agar akhlak diajarkan 
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dengan cara melatih tingkah laku yang mulia dengan 

pembiasaan.
42

 

Pembiasaan itu dilakukan berkali-kali agar melekat dalam jiwa 

peserta didik, sepertishalat berjamaah, memberikan salam, 

pada seluruh warga sekolah, berjabat tangan, bertutur kata 

yang sopan dan lain sebagainya. 

Perlu kita ketahui bahwasanya suatu perbuatan yang menjadi 

kebiasaan sukar untuk ditinggalkan. Dalam hati ia terasa 

sebagai kewajiban, yang mana kapan ditinggalkan akan 

merasakan rasa resah di hati. Ia berubah menjadi suatu perintah 

yang harus dituruti, lepas dari perhitungan apa pun.
43

 

Adakalanya juga dalam pembentukan akhlak dapat dilakukan 

dengan cara paksaan yang lama kelamaan tidak lagi terasa 

dipaksa. 

2) Mau’izah atau nasihat 

Mau‟izah yaitu nasihat yang lembut yang diterima oleh hati 

dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Menurut 

Rasyid Rida dalam bukunya Abdurrahman An Nahlawi bahwa 

mau‟izah yaitu nasihat dan peringatan dengan kebaikan dan 
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dapat melembutkan hati serta mendorong untuk beramal.
44

 

Dampak dari pemberian nasihat yaitu membangkitkan rasa 

ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa setiap peserta 

didik melalui dialog, pengamalan ibadah, praktik dan metode 

yang lain. Nasihat juga dapat membentuk dan mengembangkan 

perasaan ketuhanan yang baru ditumbuhkan dalam diri peserta 

didik. 

3) Cerita  

Metode cerita atau kisah yaitu suatu penyampaian materi 

pelajaran dengan cara menceritakan kronologis terjadinya 

suatu peristiwa baik benar atau berbentuk fiktif saja.
45

 Metode 

kisah inimerupakan salah satu metode yang mashur dan 

terbaik, karena cerita mampu menyentuh jiwa jika di dasari 

oleh ketulusan hati yang mendalam. Dengan cerita guru dapat 

membangkitkan semangat siswa dalam belajar dan bertingkah 

laku baik. 

4) Keteladanan  

Rasulullah Saw merupakan suri tauladan bagi setiap muslim 

dalam segala hal, baik dalam hal keagamaan maupun dalam 

kehidupan di dunia. Pendidikan akhlak dalam islam sendri 

                                                 
44

 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat, 

(Jakarta : Gema Islami Press, 1995), h. 289 
45

 Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Islam, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), h. 163 



50 

 

 

tidak akan berlangsung tanpa menkaji akhlak Rasulullah Saw, 

mengingat beliau adalah teladan bagi setiap muslim.
46

 

Dalam pendidikan, keteladanan perlu dicontoh dalam praktik 

pendidikan. Yang menjadi teladan dalam praktik pendidikan 

yaitu guru, dan siswa yang cenderung meneladani gurunya. 

Karena secara psikologis anak akan meniru apa yang dia lihat 

tanpa memikirkan efeknya. Terdapat sahabat Nabi yang 

menyuruh guru putra-putrinya untuk memperbaiki akhlaknya 

terlebih dahulu sebelum mendidik putra-putri beliau. Beliau 

adalah Amru Ibnu Utbah. 

Amru Ibnu Utbah berkata kepada guru anaknya “kerjamu yang 

pertama untuk memperbaiki putra-putriku ialah memperbaiki 

dirimu sendiri, karena mata mereka selalu terikat padamu. Apa 

yang kamu perbuat itulah yang baik menurut pandangan 

mereka, dan yang buruk ialah apa yang kamu tinggalkan. 
47

 

    

Jadi akhlak tidak dapat terbentuk hanya dengan pelajaran, 

intruksi dan larangan sebab tabiat jiwa untuk menerima 

keutamaan itu tidak cukup dengan seorang guru mengatakan 

kerjakan ini jangan kerjakan itu.
48

 Pendidikan tidak akan 

sukses, apabila tidak disertai dengan contoh teladan yang baik 

dan nyata.  
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Dengan demikian terdapat empat metodeatau cara dalam 

membentuk akhlak, diantaranya yaitu pembiasaan, nasihat, 

cerita dan keteladanan.  

b. Materi akhlak  

Akhlak dibagi menjadi dua jenis yaitu akhlak mahmudah dan 

akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah segala macam sikap 

dan tingkah laku yang baik (yang terpuji), akhlak ini terlahir dari 

sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia. 

Sedangkan akhlak mazmumah yaitu segala macam sikap dan 

tingkah laku yang tercela, yang terlahir dari sifat-sifat mazmumah. 

Oleh karena itu sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa 

sikap dan tingkah laku yang lahir adalah merupakan cermin/ 

gambaran dari sifat/ kelakuan batin.
49

  

Materi akhlak untuk siswa sekolah terbagi menjadi empat bagian 

yaitu akhlak terhadap Allah, Rasulullah, kitab Allah, akhlak 

terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama (orang tua guru dan 

teman) dan akhlak terhadap lingkungan. 

1) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, 
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kepada Tuhan sebagai Khalik.
50

 Seorang yang memiliki akhlak 

kepada Allah akan berusaha bersikap jujur, adil, tawakal, 

taqwa, dan mau berkorban bagi sesamanya. Peserta didik yang 

berakhlak akan berpegang teguh pada kebenaran dan tidak 

akan bekerja sama dengan kejahatan. Jadi peserta didik yang 

berakhlak kepada Allah akan berjuang untuk hidup, akhlaknya 

akan semakin baik dan terpuji dihadapan Allah SWT dan 

sesama makhuk.
51

 Terdapat emapat alasan mengapa manusia 

perlu berakhlak kepada Allah SWT, diantaranya yaitu : 

a) Karena Allah yang telah menciptakan manusia  

b)  Karena Allah yang telah memberikan perlengkapan panca 

indra  

c) Karena Allah yang telah menyediakan berbagai bahan dan 

sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia 

d) Allah yang telah memuliakan manusia dengan 

diberikannya keampuan menguasai daratan dan lautan. 

Menurut Quraish Shihab dibukunya Abuddin Nata 

mengatakan bahwa titik tolak akhlak terhadap Allah adalah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan 
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Allah.
52

 Bentuk dari berakhlak kepada Allah SWT yaitu 

dengan banyak memujinya, menjalankan perintah dan 

menjauhi larangan-Nya dan bertawakal kepada-Nya 

(berserah diri kepada Allah) dan menjadikan Allah sebagai 

Tuhan satu-satunya. 

2) Akhlak terhadap Rasulullah SAW 

Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT 

tentulah harus beriman bahwa Muhammad saw adalah Nabi 

dan Rasul terakhir. Beliau diutus oleh Allah SWT untuk 

seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti. Kedatangan 

beliau sebagai utusan Allah merupakan rahmat bagi alam 

semesta.  

Nabi yang sangat mencintai umatnya. Dan sudah sepantasnya 

kita sebagai umatnya juga mencintai Rasulullah. Dalam 

mencintai Rasulullah, marilah kita meneladani para sahabat, 

mengikuti Rasulullah saw (ittiba‟ar-rasul) mengucap salawat 

serta salam bagi Nabi Muhammad saw. 

Selain membaca salawat dan salam dalam ibadah shalat, kita 

dianjurkan sebanyak mungkin mengucapkan shalawat dan 

salam kepada Nabi Muhammad saw dalam berbagai 

kesempatan, terutama sekali tatkala mendengar nama beliau 
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disebut, baik dalam pidato, ceramah, seminar, diskusi maupun 

dalam pembicaraan sehari-hari.
53

 

Demikian sebagai wujud dari iman, cinta hormat kita kepada 

Nabi Muhammas saw dan juga sebagai bentuk terima kasih 

kita atas jasa-jasa beliau yang tidak ada tandingannya untuk 

umt manusia.  

3) Akhlak terhadap Al-Qur’an 

Al-Qur‟an merupakan wahyu Allah yang mulia yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam 

mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan menjadi 

ibadah ketika membacanya. Adapun yang termasuk akhlak 

terhadap Al-Qur‟an yaitu membaca al-qur‟an dengan khusu‟, 

berwudhu sebelum membaca al-qur‟an, membaca dengan 

basmalah, membaca sesuai dengan kaidah tajwid, membaca al-

qur‟an dengan tidak mengganggu jama‟ah, memahami apa 

yang dibaca, mendengarkan bacaan al-qur‟an dan berdo‟a 

setelah membacanya. 

4) Akhlak terhadap diri sendiri 

Akhlak terhadap diri sendiri yaitu bagaimana kita menjaga diri 

kita dari perbuatan yang dapat membawa diri kita kejurang 

kemaksiatan. Yang mana diri sendiri ini yang mampu 
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mengetahui dan melakukan apa yang terbaik dalam dirinya. 

Dalam membangun akhlak terhadap dirinya sendiri terdapat 

tiga hal yaitu mengenal dirinya sendiri, menerima diri sendiri 

dan mengembangkan diri.
54

 

5) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Manusia disebut makhluk sosial, karena dalam kehidupan 

mereka memerlukan orang lain untuk membantunya.sebagai 

makhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat, setiap 

orang harus memperhatikan satu sama lain dengan cara saling 

menghormati, tolong menolong dalam hal kebaikan, berkata 

sopan, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan 

sebagainya, terbentuklah kelompok yang harmonis, damai dan 

sejahtera. 

Akhlak terhadap sesama bagi anak sekolah menengah pertama 

yaitu : 

(a) Akhlak terhadap orang tua 

Orang tua memiliki hubungan istimewa terhadap putra-

putrinya. Hal ini terjadi karena orang tualah yang 

melahirkannya di dunia, mengasihi, membimbing, 

mendidik, melindungi dan membesarkannya dengan sabar 
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dan penuh kasih sayang. Demi kasih sayang kepada 

anaknya, orag tua rela mengorbankan tenaga, harta,waktu 

dan bahkan nyawanya untuk membuat anaknya bahagia di 

dunia ini. Untuk membalas jasanya itu anak harus patuh 

dan hormat kepada orang tua.  

Menurut Usman al-Kahibawait dalam bukunya Sidik Tono, 

dkk (Ibadah dan Akhlak dalam Islam) ada 10 hak orang tua 

yang harus ditunaikan oleh anaknya, yaitu : 

(1) Memberikan makan bila diperlukan 

(2) Memberikan pengabdian sepenuhnya 

(3) Mendatangi bila dipanggil 

(4) Mentaati bila diperintah untuk melaksanakan selain 

maksiat 

(5) Berbicara dengan sopan dan lemah lembut 

(6) Memberikan pakaian sekalipun keduanya mampu 

membelinya sendiri 

(7) Bila memdampinginya berjalan agak menarik diri ke 

belakang 

(8) Senantiasa mengusahakan untuk mendapat keadilan 

(9) Menjauhkan diri dari perbuatan yang menjauhkan 

orang tua 
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(10) Senantiasa berdo‟a dan memohon ampun untuk 

keduanya setiap kali berdo‟auntuk diri sendiri.
55

 

(b) Akhlak terhadap guru 

Guru adalah orang tua yang berada di sekolah. Akhlak 

terhadap guru dapat tercermin melalui sikap hormat secara 

proporsional seperti melaksanakan tugas dari guru, 

mendengarkan saat guru menjelaskan, menjawab saat guru 

bertanya, aktif ambil bagian dalam memberikan kontribusi 

pemikiran saat diberi kesempatan diskusi dikelas, serta 

melaksanakan tugas di rumah baik untuk membaca 

literatur, membuat resum, menulis paper dan tugas-tugas 

lainnya.
56

 

(c) Akhlak terhadap teman 

Dalam memilih teman kita harus mempertimbangkan baik-

buruknya akhlak teman. Sebab teman sering kali 

berpengaruh banyak terhadap keberhasilan dan kegagalan 

dalam belajar. Teman yang baik adalah teman yang mau 

menyertai kita saat suka maupun duka, yang mau 

mengingatkan apabila kita melangkah kejalan yang salah, 
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dan yang mau mendukung saat kita berada di jalan yang 

baik dan benar.
57

 

Menjaga pertemanan yang baik dengan teman tidak 

semudah seperti mencari teman. Oleh karena itu kita harus 

pandai-pandai bergaul, dalam arti berhati-hati dalam 

memelihara pertemanan. Sebagai pelajar, kita harus 

menjaga perasaan teman dan memberikan dukungan yang 

membangun. Ketika teman dilanda musibah, hendaknya 

kita menghibur. Dan menunjukkan kebahagian ketika 

teman meraih kesuksesan. Janganlah diantara sesama 

teman malah menyakiti hati atau fisik, membohongi 

apalagi menghianati.
58

 

Adapun indikator akhlak terhadap teman yaitu tidak 

membeda-bedakan teman, membantu teman yang 

kesusahan, toleransi dan saling tegur sapa. 

(d) Akhlak terhadap lingkungan 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk 

didalamnya manusia dan prilakunya. Lingkungan yang 

dimaksud disini yaitu segala sesuatu yang ada dilingkungan 
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sekolah, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan 

benda-benda yang tidak bernyawa lainnya. 

Segala yang ada dalam lingkungan dapat dimanfaatkan 

oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, 

karena lingkungan memiliki daya dukung yaitu 

kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Dapat disimpulkan 

bahwa manusia dan lingkungan atau alam tidak bisa 

dipisahkan, keduanya saling membutuhkan. Agar 

lingkungan terjaga, manusia memiliki tugas sebagai 

khalifah dimuka bumi, dimana manusia diberi kemuliaan 

untuk mengelola dan memanfaatkan fasilitas yang ada 

dalam bumi dengan sebaik-baiknya.  

Dengan demikian akhlak siswa sekolah menengah yang 

akan dikaji yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada 

Rasul, akhlak kepada Al-qur‟an, akhlak kepada diri sendiri, 

akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap guru, akhlak 

terhadap teman, dan akhlak terhadap lingkungan. 

3. Faktor-faktor yang mepengaruhi Akhlak 

Berdasarkan buku karangan abudin nata, untuk mejelaskan factor-

faktor yang mempengaruhi akhlak pada khususnya pendidikan pada 

umumnya ada tiga aliran yang sudah popule,yaitu : 
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a. Aliran nativisme 

Menurut aliran ini bahwa factor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan diri seseorang adalah factor pembawaan dari dalam 

yang bentuknya dapat berupa kecendrungan,bakat,akal,dan lain-

lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau 

kecendrungan pada yang baik, maka dengan sendirinya orang 

tersebut menjadi baik.
59

 

Islam menjelaskan dalam salah satu hadis nabi bahwa setiap anak 

yang dilahirkan dalam keadaan fitrah potensi untuk beriman 

tauhuid kepada Allah dan kepada yang baik. Potensi tersebut 

bersifat kompleks yang terdiri atas ruh roh,qaib hati,aql akal,dan 

nafs jiwa. Potensi-potensi tersebut bersifat ruhaniah atau mental-

psikis. Selain itu manusia juga dibekali potensi fisik berupa 

seperangkat alat indera yang berfungsi sebagai instrumen untuk 

memahami alam luar dan berbagai peristiwa yang terjadi di 

lingkungannya.  

b. Aliran empirisme 

Menurut aliran empirisme bahwa factor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah factor 

dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan 

pendidikan yang diberikan. Aliran ini tampak lebih begitu percaya 

                                                 
59

 Abuddin Nata, Akhlak Tastawuf, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.143 



61 

 

 

kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan 

pengajaran.
60

  

Karena tanpa belajar niscaya tidak akan mengetahui segala sesuatu 

yang ia butuhkanbagi kelangsungan hidupnya didunia dan akhirat. 

Pengetahuan manusia akan berkembang melalui lingkungan 

pendidikan melalui proses belajar mengajar yang diawali dengan 

kemampuan menulis dengan pena dan membaca segala yang 

tersirat di dalam ciptaan Allah. Jadi lingkungan juga berpengaruh 

dalam membentuk diri siswa. 

c. Aliran konvergensi 

Aliran kovergensi berpendapat pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh factor internal, yaitu pembawaan si anak, dan 

factor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara 

khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.
61

 Dari 

ketiga aliran diatas, aliran konvergensi yang tampak sesuai dengan 

ajaran islam. Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkannya, 

terdapat factor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak pada 

siswa ada dua, yaitu factor dari dalam internal dan factor dari luar 

eksternal. 
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1) Faktor internal 

Yang dimaksud dengan faktor internal yaitu potensi fisik, 

intelektual dan hati rohaniah yang dibawa peserta didik dari 

sejak lahir.
62

 Diantaranya yaitu : 

a) Insting (Naluri)  

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia 

sejak lahir. Para psikolog menjelaskan bahwa insting 

(naluri) berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku, antara lain yaitu: Naluri 

nmakan, Naluri berjodoh, Naluri keibubapakan, Naluri 

berjuang, Naluri bertuhan, Naluri ingin tahu dan member 

tahu, Naluri takut, Naluri suka bergaul, Naluri meniru, dan 

lain sebagainya. Dengan potensi yang dimiliki siswa dapat 

memproduksi aneka perilaku sesuai dengan nalurinya. 

b) Motivasi 

Motiasi disini sebagai pendorong kemampuan, usaha, 

keinginan, penentu arah dan penyeleksi tingkah laku siswa. 

Dengan motivasi yang dimilki siswa dapat berakhlak baik 

atau bertingkah laku sesuai norma yang ada. 

c) Kosep diri 
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Dengan adanya konsep diri yang baik, anak tidak akan 

mudah terpengarub dengan pergaulan bebas. Dan dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, benar 

dan salah. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal yaitu factor yang berasal dari luar peserta 

didik, dalam hal ini yaitu kedua orang tua dirumah, guru 

disekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin dimasyarakat. 

Ketiganya mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan 

akhlak atau perilaku siswa dalam kehidupannya. 

a) Lingkungan Rumah (Orang Tua) 

Lingkungan rumah merupakan sekolah pertama bagi 

peserta didik mengenal kehidupan dan tingakah laku 

orang-orang terdekat yang mereka sayangi dan kagumi. 

Dalam hal ini, orang tua mempunyai peran yang sangat 

dominan dalam membentuk akhlak dan tingkah siswa 

didik. Orang tua dapat membina dan membentuk 

keperibadian anak dengan cara memberikan contoh 

atau teladan yang baik untuk anak-anaknya. 

Keteladanan disini berupa sikap dan tingah laku 

anggota keluarga dirumah. Bgai anak, sikap dan 

tingakah laku yang diperhatikan oleh orang tua 



64 

 

 

adalahpelajaran hidup yang akan selalu ditiru dan 

diingat.
63

 Oleh karena itu, orang tua harus 

memanfaatkan waktu dengan baik dirumah untuk 

membangun komunikasi dan interaksi yang positif 

dengan anak-anaknya. Terutama dengan memberikan 

teladan atau menjadi model, lewat sikap, tutur kata, dan 

perbuatan yang bisa mereka jadikan sebagai contoh 

terbaik (uswatun khasanah). 

b) Lingkungan Sekolah (Guru/Pedidik) 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua 

setelah keluarga dalam pembentukan ahklak siswa. 

Guru sebagai pendidik disekolah mempunyai tugas 

untukkmembentuk akhlak siswa melalui pembinaan 

dan pembelajarn pendidikan agama islam pada sisiwa. 

Guru diharapkan mampu memperbaiki keperibadian 

siswa yang sudah rusak dan memberikan pembinaan 

terhadapnya. Akhlak anak disekolah dapat terbina dan 

terbentuk menurut pendidikan yang diberikan oleh 

guru-guru disekolah.
64

 Guru dalam berperilaku, 

                                                 
63

 Ridwan Malik, Yuk, Ajarkan Akhlak Dan Ibadah Kepada Anak-Anak Kita, (Bandung : 

Mizania, 2013), h. 17 
64

 Zahruddin HR & Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004),  h. 100 



65 

 

 

bersikap, berpenampilan harus sopan. Karena semua itu 

berhubungan pembentukan akhlak siswa. 

c) Lingkungan Masyarakat (Teman Bermain) 

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan sosial 

yang bsangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku 

manusia. Dalam hal ini teman bermain sangat 

berpengaruh terhadap akhlak siswa. Untuk itu orang tua 

harus menrikan pengararahan pada anak untuk memilih 

teman yang baik dalam bergaul.  

Perlu kita ketahui bahwa lingkungan masyarakat 

(teman bermain) dapat membentuk keperibadian siswa 

yang berbeda. Misalnya saja, siawa yang bermain 

dengan teman yang baik,maka akan tumbuh menjadi 

orang yang baik. Sebaliknya siswa yang bermain 

dengan teman yang mempunyai kebiasaan buruk akan 

menjadi buruk juga, maka akan terbentuk akhlak yang 

buruk dalam dirinya. Peran orang tua dalam hal ini 

yaitu memberikan pengarahan pada anak untuk bisa 

bergaul dengan teman yang baik yang dapat menunjang 

pembentukan akhlak bagi anaknya.  
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Dengan demikian,faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan akhlak terdiri dari faktor dari dalam diri siswa itu 

sendir dan factor dari luar siswa sendiri. 

 

4. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Terhap 

Akhlak Siswa  

Mengajar diartikan sebagai kegiatan pengorganisasi kegiatan belajar yaitu 

dilakukan oleh guru dengan berbagai prilaku tiap-tiap guru dalam mengajar. Dengan 

demikian masalah yang dihadapi oleh pengajar yang dipandang baik untuk 

menghasilkan produk yang baik, adalah bagaimana mengorganisasikan proses belajar 

untuk mencapai pengetahuan otentik dengan tahan lama. Karena mengajar 

merupakan kegiatan pengorganisasian proses belajar secara baik. Maka guru sebagai 

pengajar harus berperan sebagai organisator yang baik pula.  

Secara makro guru dituntut untuk dapat mengorganisasikan komponen-

komponen yang terlibat di dalam proses belajar mengajar, sehingga diharapkan 

terjadi proses pengajaran yang optimal. Metode mengajar merupakan salah satu cara 

yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat 

berlangsungnya pengajaran. Dengan metode mengajar diharapkan tumbuh berbagai 

kegiatan belajar peserta didik, sehubung dengan kegiatan mengajar guru. Metode 

yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar peserta didik, 

serta menggunakan metode mengajar secara bervariasi. Ketepatan penggunaan 
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metode mengajar sangat tergantung pada tujuan, isi proses belajar mengajar dan 

kegiatan belajar mengajar.
65

 

Dalam situasi pendidikan atau pengajaran terjalin interaksi antar siswa dengan 

guru atau antar peserta didik dengan pendidik. Interaksi ini sesungguhnya merupakan 

interaksi antar dua kepribadian; kepribadian guru sebagai orang dewasa dan 

kepribadian siswa sebagai anak yang belum dewasa dan sedang berkembang mencari 

bentuk kedewasaan.66 

Kompetensi kepribadian guru mencerminkan dalam gaya mengajarnya. 

Dalam melaksanakan proses proses pembelajaran dan interaksi dengan siswa akan 

banyak ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Guru 

bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa atau sekarang lebih dikenal 

dengan karakter siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari 

seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. 

Kepribadian guru sangat mempengaruhi perannya sebagai pendidik dan 

pembimbing. Guru mendidik dan membimbing para siswanya tidak hanya dengan 

bahan yang sesungguhnnya, tetapi dengan bahan yang disampaikan atau metode-

metode penyampaian yang Mendidik dan membimbing tidak hanya terjadi dalam 

interaksi formal, tetapi juga ditularkan. Pribadi guru merupakan suatu kesatuan antara 

sifat-sifat pribadinya dan peranannya sebagai pendidik pengajar dan pembimbing.
67
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Kaitannya dalam pembelajaran, guru perlu mengadakan komunikasi dan 

hubungan baik dengan anak didiknya. Kemudian yang harus diingat oleh guru adalah 

mengadakan komunikasi, hubungan yang harmonis dengan anak didik itu tidak boleh 

disalahgunakan.
68

 

Sifat ramah, kasih sayang, dan saling keterbukaan yang kemudian dapat 

memperoleh informasi mengenai diri anak didik secara lengkap ini, semata-mata 

untuk kepentingan belajar anak didik. Tidak boleh untuk kepentingan guru, apalagi 

untuk maksud-maksud pribadi guru itu sendiri. Selanjutnya dalam mengusahakan 

keberhasilan proses pembelajaran itu, guru juga harus membina hubungan baik 

dengan orang tua murid, hal ini diharapkan agar dapat mengetahui anak didiknya. 

Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya atau 

masyarakat lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya acara sendiri atau 

bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
69

 

 Oleh sebab itu, kompetensi kepribadian yang telah menjadi persyaratan 

seorang guru sesuai Peraturan Pemerintah sangat penting dalam kaitannya dan sangat 

berpengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar, khususnya guru agama Islam 

yang menjadi pengajar dan pendidik nilai-nilai ajaran Islam, yang harus 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 

Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode 

penelitian (metode reseacrh) adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang 

ilmiah yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode merupakan acuan 

atau cara yang dilakukan untuk sebuah penelitian. 

Ditinjau dari jenisnya maka yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan 

(field reseacrh) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini 

dilakukan dilakukan secara sistematis terhadap data yang ada di lapangan, sebagai 

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dengan 

cara menggunakan metode ilmiah. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekanatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h3  
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random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2
 

B. Variabel penelitian  

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi Guru Agama Islam 

Terhadap Akhlak Siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting, yang menjadi variabel 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas adalah Pengaruh Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

(variabe X) 

2. Variabel terikat adalah aklhal siswa di SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

(variabel Y) 

a. Pengaruh kompetensi kepribadian guru (variabel X) 

1) Definisi konseptual 

Secara konseptual, kompetensi kepribadian guru adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati 

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. 

2) Definisi oprasional 

Kompetensi kepribadian memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. 
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Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta 

didik. 

b. Akhlak siswa (variabel Y) 

1) Definisi konseptual  

Akhlak berasal dari kata khalaqa, yakhluku, khulqun, akhlak yaitu 

jamak takstir dari khuluqun yang berarti perangai, tabi’at dan adab. 

Karenanya akhlak dari kebahasaan bisa baik bisa buruk tergantung 

kepada nilai-nilai yang dipakai sebagai landasan. 

2) Definisi oprasional 

Akhlak merupakan sikap yang mengakar dalam jiwa. Dari akhlak 

kemudian lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa 

perlu kepada pikiran dan pertimbangan. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah “seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki atau 

diteliti”.
3
 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

populasi adalah seluruh individu baik itu merupakan orang dewasa, siswa atau 

anak-anak dan objek lain sebagai sasaran penelitian tertentu. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VIII Muhammadiyah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sebanyak 
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128 orang. Penulis memilih kelas VIII dikarenakan kelas VI dan kelas IX tidak 

memungkinkan, dapat d lihat di dalam tabel  

Tabel 3 

Daftar Populasi Penelitian 

No. Kelas 
Jumlah Siswa 

Jumlah keseluruhan 
Laki-laki Perempuan 

1 VIII A 12 18 30 

2 VIII B 20 12 32 

3 VIII C 18 14 32 

4 VIII D 20 14 34 

Jumlah 70 58 128 

 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menurut 

Suharsimi Arikunto mengemukakan pendapat bahwa “jika obyek penelitian lebih dari 

100 orang , maka sampel yang diambil adalah 10-15%, atau 20-55%. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil sampel 64 orang hasil perhitungan 128X50% dari 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

D. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Gisting Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
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1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dalam rangka memperoleh 

data sekolah, selain itu observasi dilakukan untuk mengetahui tentang 

keadaan SMP Muhammadiyah 1 Gisting, baik fisik (sarana dan prasarana), 

struktur organisasi, proses pendidikan, keadaan guru dan siswanya. 

Observasi ini digunakan antara lain :  

a. Untuk mendapat data yang lebih obyektif jika dilakukan pengamatan 

secara langsung. 

b. Mengamati data secara langsung akan memudahkan dalam menganalisis 

data tersebut. 

2. Interview  

Interview adalah “suatu tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadap secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri”.
4
 

Pendapat lain mengatakan bahwa interview adalah “ suatu percakapan yang 

diarahkan kepada suatu masalah tertentu, dan ini merupakan Tanya jawab 

dengan menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan berhadapan 

secara fisik, interview sama dengan berbincang-bincang”.
5
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Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode interview merupakan 

salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan 

komunikasi lansung antara dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan.  

Dalam penelitian ini digunakan interview bebas terpimpin yaitu pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti selanjutnya dalam 

proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai guru Pendidikan Agama Islam 

untuk mendapatkan data tentang kompetensi kepribadian yang dimilikinya 

serta ditujukan kepada Kepala Sekolah untuk mendapatkan data berkenaan 

dengan kondisi obyektif sekolah. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dokumentasi salah satu 

cara untuk menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui catatan-

catatan, dokumen yang disusun oleh suatu organisasi-organisasi tertentu. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan 

objektif SMP Muhammadiyah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 
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seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, 

keadaan peserta didik, keadaan sarana prasarana dan lain-lain. 

4. Angket  

Angket (kuesioner) sebagai teknik pengumpilan data dengan cara menyusun 

item-item pertanyaan dalam suatu daftar pertanyaan agar responden mengisi 

pertanyaan tersebut dan dengan menambahkan petunjuk-petunjuk pengisian. 

Metode ini di tujukan kepada siswa-siswi yang dijadikan responden untuk 

mendapat data dan informasi yang berhubungan dengan kompetensi 

kepribadian guru terhadap akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting yang 

berjumlah 64 siswa. Bentuk angket yang digunakan adalah angket langsung 

dan bersifat tertutup, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan 

jawaban alternatif yang telah tersedia yang bertujuan mengarahkan jawaban 

responden kepada pembahasan masalah dan mempermudah analisis data 

penelitian. Metode angket ini dilakukan karena sampel penelitian merupakan 

orang yang paling mengerti tentang dirinya, jadi apa yang dikemukakan oleh 

responden adalah benar dan dapat dipercaya, sehingga dalam pengisian 

pernyataan dalam angket berdasarkan pengetahuan dan keyakinan masing-

masing melalui pengalamannya. 

a. Kisi-kisi instrumen kompetensi kepribadian guru 

Angket ini menggambarkan bagaimana kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam . 
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Tabel 4 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan 

Agama Islam 

 

No  Variabel 

penelitian  

Sub variable Indikator  Item  

1 X Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Kepribadian 

yang mantab dan 

stabil 

Bertindak sesuai norma 

hukum, bertindak sesuai 

norma social, bertidak 

sebagai guru yang 

profesional, dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak 

yang sesuai dengan norma 

yang berlaku dalam 

kehidupan. 

 

1, 2, 3, 

4, 5 

Kepribadian 

yang dewasa 

Menampilkan kemampuan 

dalam bertindaksebagai 

pendidik dan memiliki etos 

kerja yang tinggi. 

 

6, 7, 8, 

22,  

Kepribadian 

yang arif 

Menampilkan tibdakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan 

siswa, sekolah, masyarakat, 

serta menunjukan 

keterbukaan dalam berfikir 

dan bertindak. 

9, 10, 

11, 25 

Akhlak mulia 

dan dapat 

menjadi teladan  

Bertindak sesuai dengan 

norma agama, iman dan 

taqwa, jujur. ikhlas, suka 

menolong dan memiliki 

prilaku yang pantas diteladani 

siswa. 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 23 

   Kepribadian 

yang berwibawa 

Memiliki prilaku yang 

berpengaruh positif terhadap 

siswa dan memiliki prilaku 

yang disegani 

12, 13, 

14,24, 

25 
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b. Kisi-kisi instrumen akhlak peserta didik 

Angket ini menggambarkan abaimana akhlak peserta didik. Kisi-kisi 

instrumen ini menggunakan indikator akhlak siswa mengengah.  

Tabel 5 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Akhlak Siswa 

Variabel Komponen Indikator Nomor soal 

Akhlak Siswa Akhlak Terhadap 

Allah 

Bertaqwa kepada 

Allah dengan 

menjalankan 

perintah dan 

menjauhi 

larangannya. 

1, 2, 3, 4 

Akhlak terhadap 

diri sendiri 

Disiplin berprilaku 

jujur, tanggung 

jawab dan mawas 

diri 

5, 6, 7 

Akhlak terhadap 

orang tua 

Berbicara sopan dan 

lemah lembut, 

membantu orang 

tua, melaksanakan 

perintah orang tua. 

8, 9, 10, 11, 12, 13 

Akhlak terhadap 

guru 

Melaksanakan tugas 

dari guru, 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

menjawab 

pertanyaan guru, 

aktif dikelas, sopan 

pada guru.  

14, 15, 16, 17 

Akhlak terhadap 

teman 

Tidak membeda-

bedakan teman, 

membantu teman 

yang kesusahan, 

toleransi saling 

bertegur sapa. 

18, 19, 20, 21, 22, 

23 

Akhlak terhadap 

lingkungan 

Merawat 

lingkungan sekolah, 

membuang sampah 

pada tempatnya, 

24, 25, 26 
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tidak merusak 

fasilitas sekolah. 

 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya 

adalah tahap pengolahan data. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Editing, semua angket harus diteliti satu persatu tentang kelengkapan dan 

kebenaran pengisian sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. 

2. Scoring, setelah melalui tahap editing maka selanjutnya adalah memberikan 

skor terhadap item-item pertanyaan yang terdapat pada angket dalam bentuk 

pilihan ganda. Untuk memudahkan perhitungan masing-masing diberi bobot 

nilai yang bergerak dari 5 sampai 1 sesuai dengan kualitas jawabannya yang 

disusun sebagai berikut : 

a. Alternatif jawaban A, dengan bobot nilai 4 

b. Alternatif jawaban B, dengan bobot nilai 3 

c. Alternatif jawaban C, dengan bobot nilai 2 

d. Alternatif jawaban D, dengan bobot nilai 1 

3. Tabulating, yaitu perhitungan terhadap hasil skor yang telah ada. Berdasarkan 

kuesioner tentang kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak siswa. 
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G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data  

1. Analisis data  

a. Analisis deskripsi  

Dalam teknik pelaksanaan atau analisanya, yaitu dengan memeriksa 

jawaban-jawaban dari tiap responden atau siswa, lalu dijumlahkan dan 

menghasilkan skor total, diklasifikasikan dan tabulasi (dibuat tabel), data 

yang didapat dari setiap item pertanyaan akan dibuat satu tabel masing-

masing rumusan dari distribusi Freskuensi Relatif adalah : P =
𝐹

𝑁
  X 100 

 

Keterangan : 

P ; Angka presentase 

F : frekuensi yang sedang dicari frekuensinya  

N : Number of cases ( jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

 

b. Analisis korelasional  

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam terhadap akhlak siswa, penulis menggunakan teknik analisis 

korelasional dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁 ∑𝑋𝑌− ∑𝑋 (∑𝑌)

  𝑁∑𝑋2− ∑𝑋 2 (𝑁∑𝑌²− ∑𝑌 2)
 

Keterangan : 

N : banyak siswa yang diteliti 
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∑X : jumlah skor butir soal 

∑Y : jumlah skor total butir soal 

∑XY  : jumlah perkalian skor butir soal dan skor total 

∑X²  : kuadrat dari jumlah skor butir soal 

(∑X)²  : jumlah skor butir soal yang dikuadratkan 

∑Y²  : kuadrat dari skor butir soal 

(∑Y)²  : jumlah skor total butir soal yang di kuadratkan 

2. Interpretasi Data 

a. Interpretasi sederhana dengan mencocokkan hasil perhitungan dengan 

indeks korelasi “r” product moment seperti di bawah ini : 

Tabel 6 

Indeks korelasi product moment 

 

Besarnya r product moment Interpretasi 

0,00 – 0,20 Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 

akan tetapi korela itu sangat lemah atau 

sangat rendah sehingga korelasi itu 

diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi 

antara variabel X dan Y 

0,20 – 0,40 Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 

yang lemah atau rendah 

0,40 – 0,70 Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 

yang sedang atau cukup  

0,70 – 0,90 Antara variabel X dan Y terdapat korelasi 

yang kuat dan tinggi   

0,90 – 1,00 Antara variabel X dan variabel Y terdapat 

korelasi yang sangat kuat dan sangat tinggi 

 

b. Interpretasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment, 

prosedur yang harus dilalui diantaranya merumuskan hipotesis kerja atau 



81 
 

 

altenatif (Ha) dan hipotesis nilai (Ho), kemudian menguji kebenarannya 

atau kepalsuannya dari hipotesis yang diajukan, dengan jalan 

membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh melalui perhitungan 

dengan “r” yang tercantum dalam tabel (r) dengan terlebih dahulu mencari 

derajat bebasnya (db) degree of freedonya (df) yang rumusnya  

df = N – nr 

keterangan : 

df  : degrees of freedom (derajat bebas) 

N : jumlah subjek penelitian (sampel) 

Nr : jumlah variabel 

Dengan diperoleg df atau db maka dapat dicari besarnya “r” yang 

tercantum dalam tabel nilai “r” product moment pada taraf signifikasi 5%. 

Jika “r” sama dengan atau lebih besar dari “r” maka Ha disetujui atau 

diterima, Jika sebaliknya, maka Ho tidak diterima atau tidak disetujui. 

Selanjutnya untuk mencari seberapa besar konstribusi variabel X 

(pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam) terhadap 

variabel Y (akhlak siswa), penulis menggumakan rumus : coefisient of 

determination (KD), yaitu : 

Kd = r² X 100% 

Keterangan : 

Kd : kontribusi variabel X terhadap Y 

r : koofisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y 
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Apabila r product moment lebih besar dari r tabel, maka penelitian 

ini akan memperoleh pengaruh yang signifikan. Akan tetapi sebaliknya, 

jika dalam penelitian ini r product moment lebih kecil dari pada r tabel, 

maka akan diperoleh yang tidak signifikan. 



83 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Variabel Penelitian 

Variabel adalah “objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatoan suatu 

penelitian”. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto 

mengemukakan variabel adalah sebagai gejala yang bervariasi. Sedangkan 

menurut sugiyono dalam bukunya statistik untuk penelitian menyatakan bahwa 

variabel penelitian pada dasarnya adalah segala yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berikut ini akan diuraikan hasil pengaruh kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam terhadap akhlak siswa SMP Muhammadiyah 1 gisting. 

Kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam adalah variabel X dan 

akhlak siswa adalah variabel Y. 

B. Deskripsi Data dan Analisis Data 

1. Kompetensi Kepribadian Guru 

Untuk mengetahui validitas instrumen maka terlebih dahulu diadakan uji coba 

instrumen kompetensi kepribadian guru. Adapun skor hasil uji coba tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Skor Uji Coba Instrumen Kompetensi Kepribadian Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o  

No item Total  

Skor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 2 4 4 3 4 1 4 3 2 4 3 4 1 3 73 

2 3 4 3 4 2 4 4 4 2 4 3 4 5 4 3 87 

3 2 4 3 1 1 4 2 4 2 1 1 4 2 2 1 56 

4 3 3 4 3 2 4 1 4 3 3 4 2 3 3 2 81 

5 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 4 1 4 56 

6 4 3 4 4 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 69 

7 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 74 

8 3 1 2 2 2 4 1 2 3 4 4 4 2 3 2 70 

9 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 83 

10 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 84 

11 1 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 71 

12 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 4 3 4 4 2 60 

13 4 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1 3 48 

14 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 71 

15 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 4 4 1 54 

Rxy 0,37 0,54 0,69 0,65 0,50 0,61 0,35 0,41 0,31 0,39 0,53 0,36 0,33 0,46 0,34 
 

N

o  

No item Total 

Skor 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

1 2 2 3 2 4 3 1 2 4 4 4 

2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 

3 3 1 3 1 2 1 2 2 3 4 2 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

5 2 2 1 3 1 2 3 4 4 1 1 

6 3 3 3 3 1 4 2 3 4 1 1 

7 3 4 1 3 4 2 2 3 3 3 4 

8 3 4 2 4 3 4 1 4 3 3 3 

9 4 3 1 2 2 3 4 3 4 4 2 

10 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 

11 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 2 

12 2 4 3 4 4 1 2 1 3 1 4 

13 3 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 

14 1 2 3 4 3 2 2 2 3 4 3 

15 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 

Rxy 0,58 0,51 0,31 0,39 0,55 0,50 0,46 0,39 0,71 0,34 0,55 
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Karena instrumen telah valid untuk digunakan dalam penelitian maka 

selanjutnya angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui skor variabel 

kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam atau variabel X . 

Tabel 8 

Hasil Validitas Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

No  Validitas  Keputusan  No  Validitas  Keputusan  

1 0,37 Dipakai  14 0,46 Dipakai 

2 0,54 Dipakai 15 0,34 Dipakai 

3 0,69 Dipakai 16 0,58 Dipakai 

4 0,65 Dipakai 17 0,51 Dipakai 

5 0,50 Dipakai 18 0,31 Dipakai 

6 0,61 Dipakai 19 0,39 Dipakai 

7 0,35 Dipakai 20 0,55 Dipakai 

8 0,41 Dipakai 21 0,50 Dipakai 

9 0,31 Dipakai 22 0,46 Dipakai 

10 0,39 Dipakai 23 0,39 Dipakai 

11 0,53 Dipakai 24 0,71 Dipakai 

12 0,36 Dipakai 25 0,34 Dipakai 

13 0,33 Dipakai    

 

Setelah dilakukan penyebaran angket kepada 64 responden, akhirnya seluruh 

siswa dapat terkumpul kembali dan data telah terisi secara lengkap. Untuk 

memudahkan dan menginterpretasikan tiap-tiap item dikemukakan dalam bentuk 

tabel, yaitu sebagai berikut :   
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Tabel 9 

Hasil Data Angket Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan 

Agama Islam 

 

No  Total 

Skor 

Persentase 

1 87 13,59 

2 86 13,43 

3 62 9,68 

4 62 9,68 

5 93 14,53 

6 81 12,65 

7 73 11,40 

8 85 13,28 

9 75 11,87 

10 82 12,81 

11 83 12,96 

12 78 12,18 

13 68 10,62 

14 68 10,62 

15 65 10,15 

16 63 9,84 

17 75 11,71 

18 79 12,34 

19 78 12,18 

20 60 10,66 

21 84 13,12 

22 72 11,25 

23 74 11,56 

24 91 14,21 

25 81 12,65 

26 69 10,78 

27 72 11,25 

28 80 12,50 

29 73 11,40 

30 92 14,37 

31 73 11,40 

32 80 12,50 

33 81 12,65 

34 84 13,12 

35 82 12,81 

36 74 11,56 

37 81 12,65 

38 72 11,25 

39 93 14,53 

40 70 10,93 

41 74 11,56 

42 76 11,87 

43 61 9,53 

44 73 11,40 

45 79 12,34 

46 87 13,59 

47 86 13,43 

48 76 11,87 

49 83 12,96 

50 84 13,12 

51 77 12,03 

52 69 10,78 

53 69 10,78 

54 65 10,15 

55 64 10,00 

56 76 11,87 

57 79 12,34 

58 79 12,34 

59 61 9,53 

60 85 13,28 

61 83 12,96 

62 75 11,71 

63 70 10,93 

64 81 12,65 
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Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah skor 

total variabel terikat kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam SMP 

Muhammadiyah 1 gisting adalah 4893 yang selanjutnya disebut variabel (X). 

2. Akhlak siswa  

Untuk mengetahui validitas instrumen maka terlebih dahulu diadakan uji coba 

instrumen akhlak siswa. Adapun skor hasil uji coba tersebut adalah sebagai 

berikut 

Tabel 10 

Skor Uji Coba Instrumen Akhlak Siswa 

 

 

 

 

 

N

o  

No item Total  

Skor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 81 

2 1 1 2 2 4 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 51 

3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 79 

4 3 3 4 4 4 3 1 3 4 2 4 3 2 3 4 80 

5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 80 

6 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 87 

7 2 2 3 2 2 2 3 4 3 1 2 3 2 2 3 58 

8 3 1 3 2 3 4 2 2 3 3 1 1 1 4 4 62 

9 3 2 3 3 2 3 3 4 4 1 2 2 3 1 4 70 

10 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 1 4 2 2 65 

11 2 2 3 4 4 2 2 4 4 2 4 3 2 1 2 70 

12 3 2 4 2 1 4 1 3 2 4 3 3 2 2 4 64 

13 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 4 2 2 4 67 

14 2 4 2 3 2 1 3 2 3 1 4 2 4 1 2 58 

15 4 3 2 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 69 

Rxy 0,6 0,451 0,66 0,581 0,31 0,59 0,35 0,52 0,39 0,52 0,35 0,34 0,4 0,41 0,4 81 
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Karena instrumen telah valid untuk digunakan dalam penelitian maka selanjutnya 

angket diberikan kepada siswa untuk mengetahui skor variabel akhlak siswa atau 

variabel Y . 

Tabel 11 

Hasil Validitas Akhlak Siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

No  Validitas  Keputusan  No  Validitas  Keputusan  

1 0,6 Dipakai 14 0,41 Dipakai 

2 0,45 Dipakai 15 0,4 Dipakai 

3 0,66 Dipakai 16 0,33 Dipakai 

4 0,58 Dipakai 17 0,38 Dipakai 

5 0,31 Dipakai 18 0,39 Dipakai 

6 0,59 Dipakai 19 0,33 Dipakai 

7 0,35 Dipakai 20 0,47 Dipakai 

8 0,52 Dipakai 21 0,37 Dipakai 

9 0,39 Dipakai 22 0,57 Dipakai 

10 0,52 Dipakai 23 0,4 Dipakai 

N

o  

No item Total  

Skor  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

1 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 81 

2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 2 51 

3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 79 

4 1 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 80 

5 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 1 80 

6 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 87 

7 1 2 4 1 1 2 3 3 1 2 2 58 

8 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 62 

9 3 1 4 1 3 1 3 4 2 4 4 70 

10 1 1 3 4 3 2 2 3 2 3 1 65 

11 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 70 

12 1 3 2 2 2 3 1 3 2 4 1 64 

13 2 2 2 4 3 1 2 3 2 3 4 67 

14 1 3 2 1 4 2 3 2 1 2 1 58 

15 2 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 69 

Rxy 0,33 0,38 0,39 0,33 0,47 0,37 0,57 0,4 0,34 0,39 0,37 81 
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11 0,35 Dipakai 24 0,34 Dipakai 

12 0,34 Dipakai 25 0,39 Dipakai 

13 0,4 Dipakai 26 0,37 Dipakai 

 

Setelah dilakukan penyebaran angket kepada 64 responden, akhirnya seluruh 

siswa dapat terkumpul kembali dan data telah terisi secara lengkap. Untuk 

memudahkan dan menginterpretasikan tiap-tiap item dikemukakan dalam bentuk 

tabel, yaitu sebagai berikut :  

Tabel 12  

 

Hasil Data Angket Akhlak Siswa SMP Muhammadiyah 1 gisting

 

No Akhlak 

Siswa  

Presentase  

1. 93 14,53 

2. 89 13,90 

3. 91 14,21 

4. 94 14,68 

5. 90 14,06 

6. 89 13,90 

7. 86 13,43 

8. 94 14,68 

9. 84 13,125 

10. 84 13,125 

11. 91 14,21 

12. 81 12,65 

13. 72 11,25 

14. 89 13,90 

15. 77 12,03 

16. 71 11,09 

17. 82 12,81 

18. 83 12,96 

19. 93 14,53 

20. 73 11,40 

21. 92 14,37 

22. 92 14,37 

23. 83 12,96 

24. 94 14,68 

25. 87 13,59 

26. 74 11,56 

27. 78 12,18 

28. 81 12,65 

29. 79 12,34 

30. 93 14,53 

31. 86 13,43 

32. 78 12,18 

33. 84 13,125 

34. 92 14,37 

35. 80 12,50 

36. 77 12,03 

37. 82 12,81 

38. 80 12,50 

39. 90 14,06 

40. 71 11,09 

41. 78 12,18 

42. 79 12,34 

43. 69 10,78 

44. 82 12,81 
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45. 93 14,53 

46. 89 13,90 

47. 95 14,84 

48. 85 13,28 

49. 85 13,28 

50. 92 14,37 

51. 82 12,81 

52. 73 11,40 

53. 90 14,06 

54. 78 12,18 

55. 72 11,25 

56. 83 12,96 

57. 83 12,96 

58. 94 14,68 

59. 73 11,40 

60. 93 14,53 

61. 85 12,18 

62. 78 12,96 

63. 83 12,81 

64. 82 13,28 

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah 

nilai rata-rata sampel penelitian adalah berjumlah 5375 yang selanjutnya disebut 

variabel (Y). 

Untuk menghitung dan mencari pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam SMP Muhammadiyah 1 Gisting, maka selanjutnya dihitung dengan 

proses perhitungan sebagai berikut  

Tabel 13 

Perhitungan Variabel X Dan Variabel Y 

 

No 

SPL 
X Y X2 Y2 X .Y 

1 87 93 7569 8649 8091 

2 86 89 7396 7921 7654 

3 62 91 3844 8281 5642 

4 62 94 3844 8836 5828 

5 93 90 8649 8100 8370 

6 81 89 6561 7921 7209 

7 73 86 5329 7396 6278 

8 85 94 7225 8836 7990 

No  

SPL 
X Y X2 Y2 X .Y 

9 75 84 5625 7056 6300 

10 82 84 6724 7056 6888 

11 83 91 6889 8281 7553 

12 78 81 6084 6561 6318 

13 68 72 4624 5184 4896 

14 68 89 4624 7921 6052 

15 65 77 4225 5929 5005 

16 63 71 3969 5041 4473 
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17 75 82 5625 6724 6150 

18 79 83 6241 6889 6557 

19 78 93 6084 8649 7254 

20 60 73 3600 5329 4380 

21 84 92 7056 8464 7728 

22 72 92 5184 8464 6624 

23 74 83 5476 6889 6142 

24 91 94 8281 8836 8554 

25 81 87 6561 7569 7047 

26 69 74 4761 5476 5106 

27 72 78 5184 6084 5616 

28 80 81 6400 6561 6480 

29 73 79 5329 6241 5767 

30 92 93 8464 8649 8556 

31 73 86 5329 7396 6278 

32 80 78 6400 6084 6240 

33 81 84 6561 7056 6804 

34 84 92 7056 8464 7728 

35 82 80 6724 6400 6560 

36 74 77 5476 5929 5698 

37 81 82 6561 6724 6642 

38 72 80 5184 6400 5760 

39 93 90 8649 8100 8370 

40 70 71 4900 5041 4970 

41 74 78 5476 6084 5772 

42 76 79 5776 6241 6004 

43 61 69 3721 4761 4209 

44 73 82 5329 6724 5986 

45 79 93 6241 8649 7347 

46 87 89 7569 7921 7743 

47 86 95 7396 9025 8170 

48 76 85 5776 7225 6460 

49 83 85 6889 7225 7055 

50 84 92 7056 8464 7728 

51 77 82 5929 6724 6314 

52 69 73 4761 5329 5037 

53 69 90 4761 8100 6210 

54 65 78 4225 6084 5070 

55 64 72 4096 5184 4608 

56 76 83 5776 6889 6308 

57 79 83 6241 6889 6557 

58 79 94 6241 8836 7426 

59 61 73 3721 5329 4453 

60 85 93 7225 8649 7905 

61 83 85 6889 7225 7055 

62 75 78 5625 6084 5850 

63 70 83 4900 6889 5810 

64 81 82 6561 6724 6642 

Jmlh 4893 5375 378447 454641 413277 

 

Berdasarkan tabel kerja korelasi tersebut diatas, maka dapat diketahui masing-masing 

kelompok sebagai berikut : 

N = 64    

∑ X = 4893   

∑ Y = 5375   

∑ X
2
 = 378447  
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∑ Y
2
 = 454641 

∑ X Y = 413277 

 Berdasarkan pada tabel hitung masing-masing kelompok hitungan tersebut di 

atas, maka selanjutnya penulis dapat memasukkan ke dalam rumus Product Moment 

angka kasar sebagai berikut :  

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑁 ∑𝑋𝑌− ∑𝑋 (∑𝑌)

  𝑁∑𝑋2− ∑𝑋 2 (𝑁∑𝑌²− ∑𝑌 2)
 

=
64.413277− 4893 (5375)

  64.378447− 4893 2  64.454641− 5375 2 
 

= 
26449728 −26299875

  279159 (206399)
 = 

149853

 528,3  454,3 
 = 0.624 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ternyata angka korelasi antara variabel X dan 

variabel Y yaitu sebesar 0,624 yang bertanda positif. 

Tabel 14 

Interpretasi 

Besar nilai r product moment Interpretasi 

0,00 – 0,20 Antara variabel Xdan Y terdapat korelasi 

akan tetapi korelasinya sangat lemah 

0,20 – 0,40 Antara variabel Xdan Y terdapat korelasi 

yang lemah atau rendah 

0,40 – 0,70 Antara variabel Xdan Y terdapat korelasi 

yang sedang 

0,70 – 0,90 Antara variabel Xdan Y terdapat korelasi 

yang kuat atau tinggi 
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0,90 – 1,00 Antara variabel Xdan Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat 

Suharsimi arikunto (1993 : 258) 

Interpretasi dengan menggunakan tabel nilai “rxy” product momen rumusan hipotesa 

kerja/alternatif (Ha) yang penulis ajukan di awal adalah semakin tinggi tinkat 

kompetensi guru pendidikan agama islam semakin baik akhlak siswa.  

Adapun kriteria pengajuan adalah jika r hitung < r tabel maka Ha diterima, sebaliknya 

jika r hitung > r tabel maka Ha ditolak  

Kemudian peulis mencari derajat bebasnya (db atau df) yang rumusnya 

df = N – nr 

df = 64 – 2 = 62 

Dengan diperoleh df, maka dapat dicari besarnya “r” yang tercantum dalam nlai tabel 

“r” product moment, baik taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%. 

Setelah diketahui df = 62 dengan melihat tabel nilai “r” product momen maka dapat 

diketahui bahwa dengan df = 62 pada taraf signifikan 5% diperoleh “r” product 

momentnya adalah 0,246 sedangkan pada taraf signifikan 1% diperoleh “r” product 

moment 0,319. Ternyata rxy 0,624 jumlahnya masih lebih besar dari pada r tabel 

pada taraf signifikan 5% maka dengan demikian hipotesa alternatif yang menyatakan 

adanya pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam dengan akhlak peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Gisting. 
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Ini bererti ada pengaruh yang signifikan pada taraf signifikan 5% antara dua variabel 

yang diuji atau dengan kata lain bahwa kompetensi kepribadian guru agama Islam 

memiliki pengaruh dengan akhlak peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X menunjang 

keberhasilan variabel Y, maka dihitung terlebih dahulu suatu koefisien yang disebut 

coeffisient of determination (koefisien penentuan) dengan rumus sebagai berikut : 

Kd = r² x 100% 

Kd = 0,624² x 100% = 38,93% 

Dari perhitungan di atas, diperoleh kd sebesar 38,93% maka dapat diketehui bahwa 

pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam terhadap akhlak 

siswa 38,93% artinya kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam 

mempunyai pengaruh yang rendah. 

Selanjutnya pembahasan tersebut dapat dilihat pada rekap tabel berikut : 

Tabel 15 

Hasil Pembahasan 

No. N Signifikan r hitung r tabel Kesimpulan 

1. 64 5% 0,624 0,246 Ada korelasi yang 

signifikan 

 

 Dengan demikian maka jelaslah bahwa besarnya korelasi hitung (r hitung) 

adalah = 0,624 untuk melihat signifikan 1% dan 5% sebagai berikut : 
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a. Taraf signifikan 5% pada N = 64 adalah 0,246 sehingga r hitung = 0,624 lebih 

besar dari r tabel sehingga ada korelasi yang signifikan. 

b. Taraf signifikan 1% pada N = 64 adalah 0,319 sehingga r hitung = 0,8624 

lebih besar dari r tabel sehingga korelasinya signifikan. 

Berdasarkan deskripsi data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diketahui 

gambaran secara umum tentang data yang diperoleh di lapangan. Sehingga dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam dan akhlak siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu yang berjudul pengaruh 

kompetensi kepribadian guru agama islam terhadap akhlak siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting akhirnya penulis mengambil kesimpulan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara pengaruh kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam dan akhlak siswa, hal ini dapat dibuktikan dari asil yang 

diperoleh yaitu dengan menggunakan rumus r product moment, angka indeks 

korelasi sebesar 0,624 yang berkisar antara : 0,40 – 0,70 ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y yaitu terdapat 

pengaruh yang sedang.  

Kemudian dengan memeriksa tabel nilai “r” product moment ternyata dengan df 

sebesar 64, pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel 0,246. Jika dilihat pada r 

tabel tersebut rxy lebih besar dari pada r tabel pada taraf signifikan 5% 

(0,624˃0,246). Dengan demikian disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara 

kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam dengan akhlak siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting. Jadi hipotesa alternatif (Ha) diterima. 
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2. Saran  

Setelah melaksanakan penelitian di atas didasari tidak ingin melakukan penilaian 

sepihak maka pemulis memberikan saran kiranya menjadi masukan bagi SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting. 

a. Guru hendaknya mengajari dan memberikan contoh akhlak yang baik kepada 

anak, karena prilaku guru suatu dasar dari pembentukan sikap anak, 

sebagaimana dibahas dalam skripsi ini bahwa semakin efektif pendidikan 

akhlak yang diberikan kepada anak maka akan berkurang juga tingkah laku 

yang kurang baik, baik di sekolah, masyarakat dan keluarga. 

b. Hendaknya para guru senantiasa memberikan arahan dan pengawasan 

terhadap siswa baik dengan lisan ataupun perbuatan mengenai sikap, tingkah 

laku dan moral siswa, agar siswa dapat mencontoh dan melaksanakan apa 

yang telah diajarkan dan dicontohkan guru kepadanya. 

c. Dari pihak sekolah hendaknya mengadakan evaluasi terhadap program-

program yang telah direncanakan terutama mengenai masalah yang berkaitan 

dengan akhlak siswa seperti akhlak baik ketika melakukan kegiatan sehari-

hari dan sebagainya, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan dari 

program tersebut. 

d. Kepada orang tua, hendaknya dapat mengawasi dan membina anak-anaknya 

ketika berada di rumah dan di lingkungan masyarakat agar anak tersebut dapat 

terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Dan orang tua juga diharapkan dapat 

melakukan kerja sama dengan pihak sekolah agar tidak terjadi kesalah 
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pahaman antara orang tua dan pihak sekolah, dengan demikian tujuan dari 

kegiatan belajar mengajar khususnya yang bertujuan untuk membina dan 

membentuk akhlak siswa dapat terlaksana dengan baik. 

e. Untuk kepala sekolah sebagai manager sekolah hendaknya secara intensif 

memberikan motivasi dan bimbingan kepada guru-guru untuk selalu lebih 

meningkatkan kwalitas materi pembalajaran yang baik khususnya dalam 

pengembangan akhlak siswa. 

3. Penutup  

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah 

memberi petunjuk dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menyadari 

sepenuhnya pada bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, ini semua karena keterbatasan dari penulis dan kritik saran demi 

kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca umumnya terutama pihak SMP Muhammadiyah 1 Gisting yang 

menjadi lokasi penelitian skripsi ini.   
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Lampiran 1 

KERANGKA WAWANCARA 

 

Wawancara terhadap Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

1. Menurut bapak apakah guru pendidikan agama islam di SMP Muhammadiyah 

1 Gisting ini sudah memiliki kompetensi kepribadian yang baik? 

2. Apakah guru kreatif dan inovatif dalam berkarya dan memiliki etos kerja yang 

tinggi? 

3. Apakah guru bersifat demokratis, dan terbuka dari segala kritikan dan saran 

yang bersifat positif dan konstruktif? 

4. Bagaimana kondisi prilaku siswa di SMP Muhammadiyah 1 Gisting? 

Wawancara terhadap guru dan siswa SMP Muhammadiyah 1 Gisting 

5. Apakah ibu guru selalu menunjukkan perbuatan baik yang dapat dicontoh 

siswa? 

6.  Apakah ibu guru menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan 

siswa, sekolah dan masyarakat? 

7. Menurut adik-adik, apakah guru pendidikan agama islam di SMP 

Muhammadiyah 1 Gisting sering terlambat, dan apakah guru disini selalu 

memberikan motivasi untuk semangat dalam belajar? 
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Lampiran 2 

Wawancara kepada kepela sekolah 

Bahwa, Guru Pendidikan agama islam di SMP Muhammadiyah 1 Gisting ini sering 

menunjukan kepribadian yang baik kepada sesama guru maupun siswa-siswi dan seluruh 

warga sekolah. Banyak ditunjukan pada saat berkomunikasi maupun sebatas berpapasan 

seperti senyum maupun menyapa, dan selalu berusaha menjunjung tinggi kode etik profesi 

seorang guru, namun kembali lagi tidak ada manusia yang sempurna begitu juga guru yang 

masih belum sempurna dalam menerapkan kompetensi kepribadiannya. 

Dalam mengajar guru mengemas materi pelajaran menjadi lebih apik dan mudah 

dimengerti oleh siswa dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan materi 

pelajaran 

Guru pendidikan agama pun berlapang dada bila diberi masukan oleh guru lain atau 

saya sendiri jika dievalusi tentang cara mengajar, berprilaku dan lain-lain jika melanggar 

kenormaan dan kami guru-guru di sini juga saling mengorengsi jika ada kesalahan. 

Di sekolah ini kami menerima siswa dari kalangan yang berbeda, semua kami lakukan 

sama tetapi siswa-siswi pun memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang enak diatur dan 

ada juga yang sulit tapi kami akan berusaha dengan baik agar siswa-siswi yang telah lulus 

dari sekolah kami akan mempunyai pribadi yang baik. 

Wawancara kepada guru pendidikan agama islam 

Selain kami mengajar dengan empat kompetensi yang harus dimiliki, kami pun sudah 

berusaha dengan baik agar akhlak-akhlak peserta didik menjadi lebih baik dengan cara 

mencontohkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memberi 

motivasi agar siswa dapat menjadi lebih baik 

Wawancara kepada siswa 

 Guru pendidikan agama islam tepat waktu berada disekolah bahkan sesudah bel 

berbunyi guru langsung masuk dan mengawasi kami saat berdo’a dan membaca al-qur’an. 

Ibu guru pun mengajar dengan menyenangkan menggunakan cara yang menyenangkan 

membuat kami semangat untuk belajar, dan guru pun selalu memberikan masukan dan 

motivasi kepada kami untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. 
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Lampiran 3 

 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Yang Diperlukan Untuk Mengukur Pengaruh 

Kompetemsi Kepribadianguru Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Siswa 

 

A, Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

No  Variabel 

penelitian  

Sub variable Indikator  Item  

1 X Kompetensi 

kepribadian 

guru 

Kepribadian 

yang mantab dan 

stabil 

Bertindak sesuai norma 

hukum, bertindak sesuai 

norma social, bertidak 

sebagai guru yang 

profesional, dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak 

yang sesuai dengan norma 

yang berlaku dalam 

kehidupan. 

 

1, 2, 3, 

4, 5 

Kepribadian 

yang dewasa 

Menampilkan kemampuan 

dalam bertindaksebagai 

pendidik dan memiliki etos 

kerja yang tinggi. 

 

6, 7, 8, 

22,  

Kepribadian 

yang arif 

Menampilkan tibdakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan 

siswa, sekolah, masyarakat, 

serta menunjukan 

keterbukaan dalam berfikir 

dan bertindak. 

9, 10, 

11, 25 

Akhlak mulia 

dan dapat 

menjadi teladan  

Bertindak sesuai dengan 

norma agama, iman dan 

taqwa, jujur. ikhlas, suka 

menolong dan memiliki 

prilaku yang pantas diteladani 

siswa. 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 23 

   Kepribadian 

yang berwibawa 

Memiliki prilaku yang 

berpengaruh positif terhadap 

siswa dan memiliki prilaku 

yang disegani 

12, 13, 

14,24, 

25 

 

B. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Akhlak Siswa 

Variabel Komponen Indikator Nomor soal 

Akhlak Siswa Akhlak Terhadap 

Allah 

Bertaqwa kepada 

Allah dengan 

menjalankan perintah 

1, 2, 3, 4 
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dan menjauhi 

larangannya. 

Akhlak terhadap diri 

sendiri 

Disiplin berprilaku 

jujur, tanggung 

jawab dan mawas 

diri 

5, 6, 7 

Akhlak terhadap 

orang tua 

Berbicara sopan dan 

lemah lembut, 

membantu orang tua, 

melaksanakan 

perintah orang tua. 

8, 9, 10, 11, 12, 13 

Akhlak terhadap guru Melaksanakan tugas 

dari guru, 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

menjawab 

pertanyaan guru, 

aktif dikelas, sopan 

pada guru.  

14, 15, 16, 17 

Akhlak terhadap 

teman 

Tidak membeda-

bedakan teman, 

membantu teman 

yang kesusahan, 

toleransi saling 

bertegur sapa. 

18, 19, 20, 21, 22, 23 

Akhlak terhadap 

lingkungan 

Merawat lingkungan 

sekolah, membuang 

sampah pada 

tempatnya, tidak 

merusak fasilitas 

sekolah. 

24, 25, 26 
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Lampiran 4 

 

DAFTAR KUESIONER 

 

I. Pengantar 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Angket/kuesoner Kompetensi Kepribadian Guru ini ditujukan kepada 

peserta didik untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Akhlak Siawa SMP Muhammadiyah Gisting Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus. 

 Kami harap adik-adik dapat mengisi atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan angket/kuesioner ini dengan jujur berdasarkan realita yang ada, 

dan adapun jawabannyaakan kami jaga kerahasiaanya. Atas bantuan dan 

kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih. 

  

II. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan seksama pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 

2. Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban (A, B, C, D, dan E) yang 

telah tersedia. 

3. Setelah adik-adik menjawab, telitilah kembali jika belum ada yang terisi.  

 

III. Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 
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IV. Daftar Pertanyaan 

No Pertanyaan Alternatif Jawaban 

1.  Guru Pendidikan Agama Islam mematuhi 

peraturan yang ditetapkan sekolah 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

2.  Guru Pendidikan Agama Islam berinteraksi 

dengan baik kepada warga sekolah 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

3.  Guru Pendidikan Agama Islam senantiasa datang 

tepat waktu 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

4.  Guru Pendidikan Agama Islam senantiasa 

mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan 

berdo’a 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

5.  Guru Pendidikan Agama Islam mengucap salam 

ketika akan memulai pelajaran 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

6.  Guru Pendidikan Agama Islam mampu 

memberikan nasihat terhadap siswa yang 

bermasalah 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

7.  Guru Pendidikan Agama Islam membimbing 

siswa dengan sungguh-sungguh 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

8.  Guru Pendidikan Agama Islam bersikap adil tidak 

pilih kasih atau membedakan antara siswa yang 

satu dengan yang lainnya 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

9.  Guru Pendidikan Agama Islam memberikan tugas 

kepada siswa saat berhalangan hadir 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

10.  Guru Pendidikan Agama Islam menerima A. Selalu 
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masukan dan saran yang diberikan kepada 

siswanya 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

11.  Guru Pendidikan Agama Islam membantu 

mengembangkan bakat siswa 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

12.  Guru Pendidikan Agama Islam menegur siswa 

yang berbuat salah dengan bahasa yang mudah 

dipahami siswa 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

13.  Guru Pendidikan Agama Islam tegas dalam 

mengambil keputusan 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

14.  Guru Pendidikan Agama Islam saat pembelajaran 

memberikan motivasi  

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

15.  Guru Pendidikan Agama Islam berpakaian rapi 

dan sopan saat berada di sekolah 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

16.  Guru Pendidikan Agama Islam melakukan shalat 

berjamaah dengan siswa-siswinya 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

17.  Guru Pendidikan Agama Islam mampu 

memberikan contoh yang baik kepada siswa 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

18.  Guru Pendidikan Agama Islam suka menolong 

siapa saja yang membutuhkan  

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

19.  Guru Pendidikan Agama Islam tidak pamrih 

dalam pembelajaran dikelas 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

20.  Guru Pendidikan Agama Islam berkata jujur jika 

ditanya siswanya 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

21.  Guru Pendidikan Agama Islam mengingatkan A. Selalu 
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siswa dalam shalat lima waktu B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

22.  Guru Pendidikan Agama Islam menunjukkan 

bangga menjadi seorang guru 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

23.  Guru Pendidikan Agama Islam sabar dalam 

menjalankan tugas sebagai seorang guru 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

24.  Guru Pendidikan Agama Islam menyadari atas 

kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

25.  Guru Pendidikan Agama Islam menunjukkan 

kreatifitasnya dalam pembelajaran 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 
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Lampiran 5 

 

DAFTAR KUESIONER 

 

I. Pengantar 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Angket/kuesoner Akhlak Siswa ini ditujukan kepada peserta didik 

untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Akhlak Siawa SMP Muhammadiyah Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus. 

 Kami harap adik-adik dapat mengisi atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan angket/kuesioner ini dengan jujur berdasarkan realita yang ada, 

dan adapun jawabannyaakan kami jaga kerahasiaanya. Atas bantuan dan 

kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih. 

  

II. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan seksama pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 

2. Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban (A, B, C, D, dan E) yang 

telah tersedia. 

3. Setelah adik-adik menjawab, telitilah kembali jika belum ada yang terisi.  

 

III. Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

IV. Daftar Pertanyaan 

No Pertanyaan Alternatif Jawaban 

1.  Saya tidak shalat subuh karena bangun kesiangan  A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

2.  Saya malas membaca al-qur’an A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

3.  Saya bangun sepertiga malam untuk shalat 

tahajud 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

4.  Adanya kesibukan saya lupa untuk berdo’a 

kepada Allah 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

5.  Saya tidak menjalankan tanggung jawab saya 

sebagai pelajar 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

6.  Saya menghindar saat guru pai memberikan 

pertanyaan 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

7.  Ketika sedang melakukan ujian atau tes saya 

melakukan dengan sendiri 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

8.  Saya suka membantu pekerjaan rumah  A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

9.  Sebelum berangkat sekolah saya berpamitan dan 

mencium kedua tangan ayah ibu 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 
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10.  Saya lebih suka main hp dari pada membantu ibu 

membersihkan rumah 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

11.  Saya sering membantah nasihat orang tua A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

12.  Sebelum saya pergi saya meminta izin kepada 

orang tua 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

13.  Saya berbicara kepada orang tua dengan 

menggunakan bahasa yang sopan dan lemah 

lembut 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

14.  Saya membuat gaduh saat guru menjelaskan 

pelajaran  

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

15.  Saya bertutur kata sopan terhadap guru A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

16.  Saya pernah membuat guru marah dan kesal  A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

17.  Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

18.  Saya hanya suka dengan teman yang pandai A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

19.  Saya tersenyum jika bertemu teman di jalan A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

20.  Saya tidak memilih-milih teman bergaul A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 
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21.  Saya sering menjaili teman A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

22.  Ketika ada teman yang kesusahan saya 

membantunya tanpa pamrih 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

23.  Saya sering menceritakan kekurangan teman pada 

orang lain 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

24.  Saya membuang sampah pada tempatnya A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

25.  Saya sering mencoret-coret meja A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 

26.  Saya senang ikut kerja bakti membersihkan 

lingkungan sekolah 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Jarang 
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Lampiran 6 

Hasil Nilai Angket Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

No. 
Skor Jawaban Kuesioner dari Peserta Didik Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Skor 

1 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 87 

2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 86 

3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 62 

4 1 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 62 

5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 93 

6 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 81 

7 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 73 

8 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 85 

9 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 75 

10 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 82 

11 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 83 

12 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 78 

13 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 68 

14 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 

15 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 65 

16 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 63 

17 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 75 

18 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 79 

19 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 78 
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20 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 60 

21 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 84 

22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 72 

23 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 74 

24 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 91 

25 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 81 

26 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 69 

27 2 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 72 

28 2 4 2 3 4 4 4 3 2 1 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 80 

29 3 4 4 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 73 

30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 92 

31 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 73 

32 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 80 

33 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 81 

34 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 84 

35 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 82 

36 4 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 

37 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 81 

38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 72 

39 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 93 

40 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 3 3 2 3 4 70 

41 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 74 

42 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 76 

43 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 61 



116 

 

 

44 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 73 

45 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 79 

46 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 87 

47 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 86 

48 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 76 

49 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 83 

50 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 84 

51 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 77 

52 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 69 

53 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 69 

54 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 65 

55 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 64 

56 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 76 

57 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 79 

58 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 79 

59 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 61 

60 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 85 

61 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 83 

62 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 75 

63 4 3 3 2 1 1 2 3 3 3 4 3 2 1 4 4 4 3 2 3 4 2 2 3 4 70 

64 2 2 2 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 81 

Jumlah  4893 

 

 



 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp (0721)703260 

 

KARTU KONSULTASI 

 

Nama : Tri Oktaviani 

NPM : 1111010027 

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Agama Isalam 

Pembimbing I : Dr. Hj. Nilawati Tajuddin, M.Si                                   

Pembimbing II : Dr. Hj. Meriyati, M.Pd 

Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP AKHLAK 

SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 GISTING KECAMATAN 

GISTING KABUPATEN TANGGAMUS 

 

No Taggal/Bulan/Tahun Konsultasi 

Paraf 

Pembimbing 

I II 

1 08 Mei 2014 Pengajuan Proposal  .......... 

2 12 Maret 2015 ACC Proposal  .......... 

3 23 Maret 2015 Pengajuan Proposal ..........  

4 29 April2015 ACC Proposal ..........  

5 05 Mei 2015 Seminar Proposal .......... .......... 

6 24 Juni 2015 Pengajuan BAB I – II  .......... 

7 05 Agustus 2015 ACC BAB I – II  .......... 

8 10 Agustus 2015 Pengajuan BAB I – II ..........  

9 29 September 2015 ACC BAB I – II ..........  

10 14 September 2016 Pengajuan BAB III – V  .......... 

11 06 Oktober 2016 ACC BAB I – V  .......... 

12 18 Oktober 2016 Pengajuan BAB III – V ..........  

13 25 Oktober 2016 ACC BAB I – V ..........  

14 17 September 2016 Persetujuan  .......... .......... 

 

         Bandar Lampung, 17 September 2016 

 

            Pembimbing I                                                              Pembimbing II 

 

 

 

 

Dr. Hj. Nilawati Tajuddin, M.Si                                   Dr. Hj. Meriyati, M.Pd 

NIP. 195508261983032002          NIP. 196906081994032001 

 


