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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

           Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

           Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang 

yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di 

dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel 

pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks 

pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan juga merupakan suatu 

kegiatan yang sadar akan tujuan. Pendidikan bagian dari lingkungan yang 

sangat penting peranannya dalam membantu anak mengembangkan 

kemampuan dan potensinya agar bermanfaat bagi kehidupan, baik secara 

perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat, serta kehidupan 

sehari-hari pada saat sekarang ataupun untuk persiapan kehidupan yang 

akan datang.
1
 

           Dalam pengertian lain, pendidikan juga merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

                                                             
1
 Suryosubroto, Beberapa Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 9. 
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pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat dan bangsa. Begitu juga Indonesia menempatkan  

pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat 

dari isi pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah 

satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. 

Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan 

strategis. Hal ini disebabkan guru lah yang berada di barisan terdepan 

dalam pelaksanaan pendidikan. Guru lah yang langsung berhadapan 

dengan peserta didik untuk menstransfer ilmu pengetahuan dan teknologi 

sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan 

keteladanan. Dengan demikian guru mempunyai misi dan tugas yang 

berat, namun mulia dalam mengantarkan tunas-tunas bangsa ke puncak 

cita-cita. 

           Oleh karena itu, sudah selayaknya  guru mempunyai kompetensi 

yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai tugas 

profesionalnya, setiap guru dituntut untuk menguasai kompetensi yang 

disyaratkan baik dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi sebagai 



3 
 

 

tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang 

tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, 

dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan integratif, yang 

satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain.
2
 

           Guru juga memegang peran yang sangat penting dalam 

membentuk perilaku peserta didiknya, karena perilaku manusia berkaitan 

erat dengan hasil belajar seseorang, atau dengan kata lain hasil dari suatu 

proses belajar akan tampak dalam perilaku yang ditunjukkan.
3
 

           Proses belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan mental yang 

tidak dapat dilihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi pada diri 

seseorang yang belajar tidak bisa kita saksikan. Kita hanya mungkin dapat 

menyaksikan dari adanya gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak. 

Berdasarkan adanya perubahan perilaku yang ditimbulkannya, maka kita 

dapat meyakini bahwa seorang peserta didik sudah melaksanakan proses 

belajar, dengan demikian belajar adalah proses perubahan tingkah laku.
4
 

           Pada dasarnya perubahan perilaku yang ditunjukan oleh peserta 

didik dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang 

dimiliki oleh seorang guru. Atau dengan kata lain guru mempunyai 

                                                             
2 Suparlan, Guru sebagai Profesi  (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 29. 
3  Djamaludin Darwis, Dinamika Pendidikan Islam, Sejarah, Ragam dan Kelembagaan 

(Semarang: Rasail, 2006), 134-135. 
4  Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 90-91. 
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pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Untuk itu lah guru 

harus dapat menjadi contoh (suri tauladan) bagi peserta didik. Kadang 

kita jumpai ada guru  melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan 

kode etik seorang guru dan melanggar norma-norma yang berkembang di 

masyarakat, baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun norma 

hukum. Sering kita jumpai pada berita-berita di koran, televisi maupun 

media lainnya  yang menyajikan berita terkait dengan perilaku guru yang 

tidak bisa dijadikan tauladan bagi peserta didiknya, ada guru yang 

melakukan kejahatan, kriminalitas, pelecehan seksual, maupun kekerasan 

kepada peserta didiknya sendiri, suatu contoh kasus guru cabul yang 

terjadi di salah satu lembaga pendidikan di kabupaten Bone, dimana 

seorang guru melakukan pencabulan kepada anak didiknya dengan 

diancam tidak akan diluluskan sebelum melakukan aksi bejatnya itu. Ini 

tentu merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan mengingat guru 

merupakan cerminan bagi peserta didiknya dan tentunya hal ini juga 

harus segera ditindak lanjuti untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

negara ini.
5
 

           Disadari atau tidak, keteladanan dalam diri seseorang akan 

berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Keteladanan yang diberikan 

tokoh masyarakat akan memberi warna yang cukup besar kepada 

                                                             
5

 http://www.bonepos.com/2015/02/polisi-akan-panggil-oknum-guru-cabul.html?m=1, 

diakses 17 Februari 2015. 

http://www.bonepos.com/2015/02/polisi-akan-panggil-oknum-guru-cabul.html?m=1
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masyarakat di lingkungannya. Bahkan, keteladanan itu akan mampu 

mengubah perilaku masyarakat di lingkungannya. Dengan keteladanan 

yang ditunjukkan, seorang tokoh akan dengan mudah mempengaruhi 

banyak orang untuk mewujudkan suatu tujuan yang baik, demikian pula 

keteladanan bagi seorang guru, tidak saja harus ditunjukkan ketika berada 

di sekolah atau lingkungan sekolah, tetapi dapat ditunjukkan di manapun 

ia tinggal. Adanya istilah yang mengatakan bahwa guru adalah sosok 

yang digugu  dan ditiru memang bukan sekedar isapan jempol. 

Keberadaannya sebagai pendidik, guru sering kali menjadi panutan dan 

contoh bagi anak-anak mereka di masyarakat. Sosok guru dan profesinya 

melekat di mana saja mereka berada, sehingga kata ’’guru’’ selalu 

dipergunakan sebagai identitas, baik ketika guru tersebut melakukan 

aktivitas yang berkaitan dengan dunia pendidikan maupun kegiatan yang 

jauh dari ranah pendidikan. Guru merupakan teladan bagi peserta didik, 

bahkan semua orang yang mengganggapnya sebagai guru akan 

meneladaninya. Guru yang profesional memiliki kepribadian yang baik 

yang bisa menjadi teladan bagi semua. Ia menjadi teladan dalam segala 

bentuk dan tingkah laku dan ucapannya. Hidupnya menjadi percontohan 

yang akan membawa peserta didik ke jalan yang benar.
6
 

                                                             
6
 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru 

Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 49-50. 



6 
 

 

           Mengingat keteladanan guru sangat diharapkan bagi peserta didik, 

seorang guru harus benar-benar mampu menempatkan diri pada porsi 

yang benar. Porsi yang benar yang dimaksudkan bukan berarti guru harus 

membatasi komunikasi dengan peserta didik atau bahkan dengan sesama 

guru, melainkan bagaimana seorang guru secara intensif berkomunikasi 

dengan seluruh warga sekolah, khususnya anak didik, serta tetap berada 

pada alur dan batas-batas yang jelas.
7
 

           Seorang guru bahkan harus mampu membuka diri untuk menjadi 

teman bagi siswanya dan tempat siswanya menyampaikan keluh kesah 

tentang persoalan belajar yang dihadapinya. Namun dalam porsi ini, ada 

satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam kondisi apapun, guru 

selalu menjaga kewibawaannya sebagai sosok yang wajib diteladani bagi 

para siswa meski dalam praktiknya berperan layaknya sebagai teman. 

Berkomunikasi secara intensif dengan seluruh siswa sangat penting 

artinya dalam upaya menggali potensi yang dimiliki masing-masing 

siswa. Sebab setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda dan 

potensi diri yang tidak sama. Potensi itu bisa saja terpendam jika guru 

tidak menggalinya. Dengan demikian, seorang guru harus mampu 

                                                             
7 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 19. 
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mendapatkan informasi itu dari siswanya agar bisa diarahkan pada hal-hal 

yang positif yang menunjang karir dan prestasi siswa.
8
 

           Tugas mengajar merupakan profesi moral yang mesti dimiliki oleh 

setiap guru. Ini menunjukkan bahwa persyaratan seorang guru di samping 

harus memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, juga mesti seorang yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak atau 

berkelakuan baik. Hal ini berarti syarat krusial bagi seorang guru adalah 

kepribadiannya luhur, mulia, dan bermoral sehingga mampu menjadi 

cermin yang memantulkan semua akhlak mulia tersebut kepada seluruh 

muridnya. Dengan kata lain seorang guru yang berkepribadian mulia 

adalah seorang guru yang mampu memberi teladan bagi siswa-siswinya. 

           Guru sebagai teladan bagi para siswa dan siswinya harus mampu 

memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan 

idola dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam paradigma sebagian 

pakar pendidikan, kepribadian seorang guru tersebut meliputi kemampuan 

mengembangkan kepribadian, kemampuan berinteraksi dan 

berkomunikasi secara arif bijaksana dan kemampuan melaksanakan 

bimbingan dan penyuluhan.
9
 

                                                             
8
 Gunawan, Pengembangan Kompetensi, 49-50. 

9 Ibid, 51. 
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           Kompetensi kepribadian terkait pula dengan penampilan sosok 

guru sebagai individu yang mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, 

bertanggung jawab, memiliki komitmen, dan menjadi tauladan. Menjadi 

seorang guru yang mampu memberi suri tauladan meniscayakan jabatan 

guru sebagai pilihan utama yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. 

Hal tersebut tentu saja sangat berbeda bila seseorang menjadi guru hanya 

disebabkan tidak mau disebut pengangguran, tidak diterima bekerja di 

tempat lain, atau karena situasi terpaksa. Guru seperti ini tentu 

dedikasinya rendah. Memang untuk menjadi teladan bagi para siswanya 

bukanlah perkara yang mudah. Banyak indikator yang harus ditunjukkan 

dalam sikap dan perkataan, baik di sekolah, lingkungan sekolah, dan 

terlebih lagi di lingkungan masyarakat. Meski tidak mudah, bukan berarti 

hal itu tidak bisa. Untuk itu, setiap guru harus senantiasa berupaya 

menjadi teladan bagi setiap siswanya, sehingga keteladanan yang 

diberikan akan mampu membawa perubahan yang berarti bagi anak didik 

dan juga bagi sekolah tempat ia mengabdi.
10

 

           Kurikulum pendidikan yang sempurna telah dibuat dengan 

rancangan yang jelas bagi perkembangan manusia melalui sistematisasi 

bakat, psikologis, emosi, mental, dan potensi manusia. Namun, tidak 

dapat dipungkiri jika timbul masalah bahwa kurikulum seperti itu masih 

                                                             
10 Ibid, 54. 
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tetap memerlukan pola pendidikan realistis yang dicontohkan oleh 

seorang pendidik melalui perilaku dan metode pendidikan yang dia 

perlihatkan kepada anak didiknya sambil tetap berpegang teguh pada 

landasan, metode, dan tujuan kurikulum pendidikan yang sudah 

ditetapkan.
11

 Dari paparan tersebut sangatlah jelas bahwa keteladanan 

merupakan hal yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. 

           Dalam Islam, bahkan sangat diistimewakan pendidikan melalui 

keteladanan ini. Dengan ikonnya Nabi Muhammad Saw. adalah uswatun 

hasanah (suri tauladan yang baik). Allah menjadikan dalam diri 

rasulullah bukan sekedar ntuk dikagumi, tetapi untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama untuk menanamkan pendidikan 

keislaman, seperti pembinaan akhlakulkarimah dan penanaman nilai-nilai 

luhur kepada peserta didik. Dalam kehidupan keluarga, para orang tua 

dalam menanamkan pendidikan kepada anak-anak mereka, hendaklah 

selalu memberikan contoh yang baik, agar mulai sejak kanak-kanak 

mereka menyerap dasar-dasar tabiat perilaku yang islami dan berpijak 

pada landasan yang luhur. Karena walau bagaimanapun pendidikan orang 

tua merupakan pendidikan pertama yang akan banyak mempengaruhi 

jiwa dan kepribadian anak dimasa yang akan datang. Rasulullah dalam 

menyampaikan misi dakwahnya tidak hanya diucapkan dengan kata-kata 

                                                             
11  Abdurrahman An-Nawawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat 

(Jakarta: Gema Insani, 2004), 260. 
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tetapi beliau merealisasikan dalam bentuk nyata yang diawali oleh dirinya 

sendiri, dan ini merupakan salah satu faktor beliau berhasil menyebarkan 

agama Islam kepada seluruh pengikutnya. Beliau sangat jarang mendidik 

dengan berbicara, bahkan tidak pernah mendidik dengan tulisan, tetapi 

beliau mendidik dengan teladan. Pendidikan dengan keteladanan akan 

lebih efektif jika guru yang bersangkutan tidak melupakan orang tua di 

rumah. Lakukanlah kerja sama dengan mereka. 

Bangunlah sebuah komunikasi yang efektif. Jalin kerja sama yang 

mutualistik antara keduanya, terutama tentang pentingnya keteladanan di 

rumah.
12

 

           Metode keteladanan yang seperti inilah diyakini menjadi metode 

paling efektif yang harus dipraktikan oleh guru, terutama dalam rangka 

membentuk pribadi-pribadi yang memiliki karakter, memiliki keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Metode ini juga telah 

banyak digunakan oleh orang terdahulu. Keteladanan harus menjadi 

karakter dan pribadi bagi seorang pendidik.
13

 

           Dari hasil penjajagan awal yang dilakukan oleh peneliti di MI 

Mambaul Huda Ngabar Ponorogo, peneliti menemukan sebagian dari 

santri ada yang melakukan perilaku negatif, seperti berkata kotor, 

                                                             
12 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al Quran (Bandung: Alfabeta, 2009), 

160-161. 
13 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 20. 
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mencoret-coret tembok dan meja, terlambat masuk kelas, makan dan 

minum sambil berjalan, berkelahi dengan teman sendiri, saling mengolok-

olok sesama teman dan ada juga santri yang sering menyembunyikan 

sepatu milik temannya. Selain itu dari pihak guru, peneliti juga 

menjumpai beberapa guru yang tidak memberikan tauladan yang baik 

bagi para santrinya, yaitu hampir setiap hari selalu ada beberapa guru 

yang terlambat masuk kelas tempat mengajarnya.
14

 

           Berangkat dari permasalahan tersebut maka dari pihak kepala 

sekolah dan pimpinan pondok menekankan  kepada bapak dan ibu guru 

yang mengajar di MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo untuk senantiasa 

menunjukkan keteladanan yang baik terhadap anak didiknya. Berdasarkan 

latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di MI 

Mambaul Huda Ngabar dengan judul: ’’KETELADANAN GURU 

DALAM MEMBENTUK PERILAKU BAIK SANTRI (Studi Kasus di 

MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo)’’.  

B. Fokus Penelitian 

           Berdasarkan dari permasalahan yang ada di atas, maka peneliti 

memfokuskan penelitianya pada keteladanan guru dalam membentuk 

perilaku baik santri di MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo. 

 

                                                             
14 Observasi tgl 23-29 November 2014. 
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C. Rumusan Masalah 

           Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk keteladanan guru dalam membentuk 

perilaku baik santri di MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo ? 

2. Bagaimana guru menjaga keteladanan dalam membentuk perilaku 

baik santri di MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo ? 

3. Bagaimana dampak keteladanan guru terhadap pembentukan  perilaku 

baik santri di MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk keteladanan guru dalam 

membentuk perilaku baik santri di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo ? 

2. Untuk menjelaskan bagaimana guru menjaga keteladanan dalam 

membentuk perilaku baik santri di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo ? 

3. Untuk menjelaskan bagaimana dampak keteladanan guru terhadap 

pembentukkan  perilaku baik santri di MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo ?   

 



13 
 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoretis 

           Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui keteladanan guru dalam membentuk perilaku yang baik 

bagi santri sekaligus dapat menambah khazanah keilmuan khususnya 

dalam bidang pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

a. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik dan memberikan keteladanan yang baik bagi peserta 

didiknya, sehingga keberhasilan dalam proses pembelajaran 

dapat dicapai dengan maksimal. 

b. Lembaga pendidikan 

Dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan guna 

membentuk suatu perilaku baik santri yang bisa dijadikan 

harapan bagi generasi penerus bangsa di masa yang akan 

datang. 
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c. Peneliti 

Untuk menambah referensi dan sebagai batu pijakan awal 

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

d. Santri  

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi diri para santri 

sehingga perilaku yang baik dapat semakin ditingkatkan dan 

meninggalkan segala bentuk perilaku yang tidak baik. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

           Pada penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data triangulasi 

(gabungan), analisis dan bersifat induktif/kualitatif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
15

 

            Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

studi kasus, yaitu suatu deskripsi eksplanatori dan analisis fenomena 

tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi, 

ataupun masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: Alfabeta, 2013 ), 15. 
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banyak bidang. Di samping merupakan penyelidikan secara rinci 

dengan satu setting, satu subjek, satu kumpulan dokumen, atau satu 

kejadian tertentu.
16

 

           Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. 

Data yang pasti adalah data yang terjadi sebagaimana adanya, bukan 

data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung 

makna dibalik yang terlihat dan terucap. Untuk mendapatkan data 

yang pasti diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan 

adalah observasi berperan serta, wawancara mendalam dan 

dokumentasi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik  

tersebut kadang menghasilkan data yang berbeda maka data data 

tersebut juga belum pasti. Bila data yang diperoleh masih diragukan, 

dan belum memperoleh kepastian, penelitian masih harus terus 

dilanjutkan. 

           Jadi pengumpulan data dengan teknik triangulasi adalah 

pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai 

                                                             

 16 Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and 

Method (Boston: Aliya and Haston, 1982), 176. 
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teknik pengumpulan data secara simultan sehingga dapat diperoleh 

data yang pasti.
17

  

           Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu 

oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat 

penelitian di lapangan. Data-data yang diperoleh selama 

melaksanakan penelitian tidak memiliki arti apapun jika tidak diolah, 

dianalisis, dan disajikan dengan cermat dan sistematis.  Analisis data 

dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu berdasarkan 

fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikontruksikan 

menjadi hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam penelitian 

kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan 

teori. Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun 

proposal, melaksanakan pengumpulan data di lapangan, sampai 

peneliti mendapatkan seluruh data.
18

  

2. Kehadiran Peneliti 

           Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pendekatannya 

menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Sehingga peran manusia 

sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan. Bahkan dalam 

penelitian kualitatif posisi peneliti menjadi instrumen kunci. Sebagai 

                                                             
17

 Alifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009 ), 58. 
18 Ibid, 59. 
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instrumen kunci peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan 

perencana, pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi 

pelopor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa 

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan 

baik antar peneliti dengan subyek penelitian, sebelum, selama maupun 

sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam 

keberhasilan dalam pengumpulan data. 

3. Lokasi Penelitian 

           Lokasi penelitian ini adalah di MI Mambaul Huda Ngabar. 

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di madrasah ini adalah 

karena MI mambaul Huda berada dalam lingkungan pondok pesantren 

Wali Songo Ngabar, idealnya para santri mempunyai perilaku yang 

baik, tetapi pada kenyataanya ada sebagian santri yang berperilaku 

kurang baik.  MI Mambaul Huda Ngabar  merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren 

Wali Songo Ngabar, kecamatan Siman, kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

           Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan 

dalam bentuk angka dan sumber data dalam penelitian kualitatif ini 

adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan. 

Maksudnya dari kata-kata dan tindakan di sini adalah kata-kata dan 
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tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai, sedangkan 

sumber dan data tertulis, foto serta hal-hal yang diperlukan 

merupakan pelengkap dari pengunaan metode wawancara dan 

observasi.  

5. Prosedur Pengumpulan Data 

           Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

ini adalah menggunakan wawancara dan observasi. Sebab bagi 

peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, 

apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara 

mendalam, dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut 

berlangsung.  

a. Wawancara  

           Wawancara  adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara 

lisan pula. Menurut Supardi metode wawancara adalah “proses 

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, 

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
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langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
19

 

Wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali data terkait 

dengan bagaimana guru menjaga keteladanannya sehingga dapat 

membentuk perilaku baik santri. Orang yang akan dijadikan 

informan dalam pengumpulan data melalui wawancara ini adalah 

kepala sekolah, guru dan waka kesiswaan. 

b. Observasi 

           Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara dan 

angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai 

fenomena yang terjadi (kondisi). Teknik ini digunakan bila 

penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada informan yang tidak 

terlalu besar. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala 

atau gejala-gejala dalam obyek penelitian.
20

 Observasi ini  peneliti 

gunakan untuk menggali data terkait dengan bagaimana bentuk-

bentuk keteladanan guru dan bagaimana santri meneladani guru 

dalam membentuk perilaku yang baik. 
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6. Teknik Analisis Data 

           Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai 

di lapangan. Dalam hal ini Miles dan Huberman mengemukakan 

bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara 

siklus, dimulai dari tahapan satu sampai tiga, kemudian kembali ke 

tahap satu lagi. Menurutnya ketiga langkah ini dilakukan atau diulangi 

secara terus menerus setiap setelah melakukan pengumpulan data 

dengan teknik apapun. Dengan demikian ketiga tahap ini harus 

dilakukan secara berkesinambungan sampai penelitian berakhir.
21

 

Adapun langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Langkah-langkah Analisis Data Menurut Miles dan 

Huberman. 
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a. Reduksi Data (Data Reduction)  

           Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema 

polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data (Data Display)  

           Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data dapat teranalisis, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk 

dipahami. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah 

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing) 

           Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus 

menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk 
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menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang 

terjadi. Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, akan tetapi bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
22

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

           Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(reabilitas). Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama dalam data 

hasil penelitian valid, reliabel, obyektif. Data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data) dapat dilakukan dengan pengecekan 

teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamat yang dimaksud 

adalah dengan cara menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

           Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan 

ditambah tahap terakhir dari penelitian yaitu: tahap penulisan loporan 
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hasil penelitian. (a). Tahap-tahap pra lapangan yaitu: menyusun 

rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut etika 

penelitian. (b). Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. (c). Tahap analisis data, yang 

meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data. (d). Tahap 

penulisan hasil laporan penelitian.  

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum 

untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian, 

yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian teori dan telaah penelitian terdahulu. Bab ini berfungsi 

untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari 

keteladanan guru dan pembentukan perilaku baik. 

Bab III Temuan penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran data 

umum yang meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi 
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dan misi, struktur organisasi, keadaan guru dan santri MI 

Mambaul Huda Ngabar, dan deskripsi data yang berkaitan 

denngan bentuk-bentuk keteladanan guru, bagaimana cara 

guru menjaga keteladanan, dan bagaimana dampak 

keteladanan guru dalam membentuk perilaku yang baik. 

Bab IV Pembahasan. Bab ini berisi analisis data tentang bentuk-

bentuk keteladanan guru, bagaimana guru menjaga 

keteladanan, dan bagaimana dampak keteladanan guru 

terhadap pembentukan perilaku yang baik. Bab ini berfungsi 

menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

Bab V Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi kesimpulan 

dan saran.  

 

 


