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ABSTRAK 

 

 

Rohmah, Yenni Maghfirah Nur. 2019. Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Profesional Guru Terhadap Akhlak Siswa Kelas XI di SMAN 1 Jenangan 

Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, Pembimbing, Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, Akhlak Siswa 

 

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk siswa yang 

berakhlak mulia. Akhlak siswa merupakan poin yang sangat penting bagi siswa 

karena mencerminkan karakter dan kepribadiannya. Siswa yang tidak memiliki 

akhlak yang baik akan menciptakan banyak permasalahan seperti yang terjadi baru-

baru ini, yaitu: tawuran, bullying, kekerasan, dan penganiayaan, baik dilakukan 

siswa kepada siswa lain atau bahkan kepada guru.  Hal ini berbanding terbalik 

dengan harapan besar bahwa siswa harus memiliki akhlak yang baik, seperti 

berjiwa toleransi, taat, patuh, sopan santun, disiplin, dan saling menyayangi. Tentu 

saja, hal ini tidak lepas dari peran guru sebagai pendidik yang hampir setiap hari 

berinteraksi dengan siswa. Guru harus senantiasa memberikan bimbingan, 

pengawasan serta teladan bagi siswa-siswanya. Untuk itu, guru harus memiliki 

kompetensi guru yang cakap yang erat kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) ada tidaknya pengaruh 

kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan, 

(2) ada tidaknya pengaruh kompetensi profesional guru terhadap akhlak siswa kelas 

XI di SMAN 1 Jenangan, dan (3) ada tidaknya pengaruh kompetensi kepribadian 

dan profesional guru terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah penelitian ex-post facto. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Jenangan dengan jumlah 70 siswa. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Instrumen pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) kompetensi 

kepribadian berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan 

sebesar 45,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya, diperoleh nilai 

thitung>ttabel yaitu 4,260>1,997, (2) kompetensi profesional guru berpengaruh 

terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan sebesar 28,4%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel lainnya, diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 2,440>1997, 

(3) kompetensi kepribadian dan profesional guru secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan sebesar 46,2%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Fhitung>Ftabel 

yaitu 9,112>2,74. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku/tingkah laku disebut juga dengan akhlak. Menurut para ahli 

masa lalu (al-qudama>), akhlak adalah kemampuan jiwa untuk melahirkan 

suatu perbuatan sopan, santun, tanpa pemikiran atau pemaksaan. Sering pula 

yang dimaksud akhlak adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa 

berupa perbuatan baik atau buruk.1 Jadi, akhlak siswa adalah semua perbuatan 

yang lahir dari dorongan jiwa siswa yang berupa perbuatan baik atau buruk 

baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Akhlak siswa menjadi poin yang sangat penting dalam pendidikan di 

Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II pasal 3 disebutkan 

bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2 

                                                           
1 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka 

Teori Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Belukar, 2004), 31. 
2 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka 

Ifada, 2013), 2. 
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Siswa yang berakhlak mulia dapat diketahui dari tindakan dan sikap 

siswa sehari-hari. Adapun kriteria akhlak siswa dikatakan baik yaitu di 

antaranya: akan tecermin pada tingkah laku, perbuatan, dan perkataan, tidak 

membeda-bedakan teman dan tidak memandang suku, adat-istiadat, dan 

keturunan, selalu menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan, dan 

tidak meminta pamrih, sopan santun kepada setiap orang, kepada orang yang 

lebih tua dihormati, yang lebih kecil disayangi, akan selalu memaafkan setiap 

orang yang meminta maaf serta meminta maaf saat dia berbuat salah, tidak 

pernah untuk berbohong dan akan selalu berkata jujur, disiplin dalam segala hal 

yang positif, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling menasehati, dan 

saling memberi motivasi.3 

Bahwasannya akhir-akhir ini ditemukan krisis akhlak pada siswa. Hal 

ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti melalui berita dan media 

massa, yaitu maraknya kasus kenakalan dan kekerasan remaja yang terjadi 

belakangan ini menjadi bahan pembicaraan yang miris, seperti tawuran siswa, 

siswa yang menjadi korban atau pelaku bullying di sekolah, berkata kasar pada 

gurunya, kasus penganiayaan yang menimpa siswa maupun guru, dan masih 

banyak kasus lainnya.4 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di SMAN 1 Jenangan, 

peneliti menemukan masalah baik dari kegiatan pembelajaran atau diluar 

pembelajaran pada beberapa siswa. Adapun di antaranya yaitu siswa datang ke 

                                                           
3 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005), 259-265. 
4 Berdasarkan Observasi di media massa dan internet tanggal 5 Oktober 2018. 
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sekolah tidak tepat waktu, tidak masuk kelas tanpa keterangan, membolos jam 

pelajaran, tidak memakai seragam sesuai aturan sekolah, tidak membawa buku 

paket dan kemampuan membaca Alquran yang kurang lancar. Selain itu, juga 

ditemukan beberapa masalah lain yaitu: pada saat shalat fardhu (dhuhur) dan 

shalat jum’at banyak siswa yang tidak mengikuti shalat berjamaah, siswa tidak 

menjaga kebersihan dengan membuang sampah sembarangan, siswa putri yang 

malas mengikuti kajian putri rutinan setiap hari jumat.5 

Persoalan akhlak yang dihadapi bangsa dewasa ini bukan persoalan 

individual, tetapi merupakan persoalan umat, sehingga yang layak bertanggung 

jawab adalah institusi keluarga, karena merupakan bagian dari struktur 

masyarakat terkecil, bangsa, dan negara secara luas. Dalam konteks ini, negara 

telah menyediakan alokasi anggaran yang besar untuk memperbaiki perilaku 

dan perbuatan manusia, melalui peningkatan mutu pendidikan nasional, karena 

pendidikan merupakan salah satu media yang efektif untuk memberi 

pencerahan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan baik buruk perbuatan, 

yakni pendidikan sebagai lahan dan sarana dalam pengembangan ilmu akhlak.6 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, 

bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat baik sesuai dengan ajaran 

Islam.7 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi akhlak siswa baik berasal 

dari dalam maupun luar. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak 

                                                           
5 Berdasarkan Observasi di Kelas XI SMAN 1 Jenangan Tahun Ajaran 2018/2019 tanggal 

5 Oktober 2018. 
6 Hamzah Tualeka dkk, Akhlak Tasawuf (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 4-5. 
7 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 25. 
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siswa, yaitu: insting, pola dasar bawaan (turunan), lingkungan yang mencakup 

lingkungan alam dan lingkungan pergaulan, kebiasaan, kehendak, pendidikan 

yang meliputi: tenaga pendidik, materi pelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik, metodologi pengajaran, dan lingkungan sekolah. 8 

Begitu besar peran pendidikan dalam membentuk siswanya, sehingga 

berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekolah, kegiatan dan interaksi yang ada 

di sekolah sangat berdampak besar terhadap perubahan tingkah laku atau akhlak 

siswa. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara 

menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita 

bangsa. Pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan 

manusianya sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan. Untuk 

menyukseskan pembangunan perlu ditata suatu sistem pendidikan yang relevan. 

Sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli 

dalam bidangnya. Tanpa keahlian yang memadai maka pendidikan sulit 

berhasil. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidikan, tidak dimiliki oleh 

warga masyarakat pada umumnya, melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang 

tertentu yang telah menjalani pendidikan guru secara berencana dan sistematik.9 

Guru di sekolah memiliki peran multidimensi. Guru sebagai pendidik 

dalam lembaga pendidikan formal di sekolah, secara langsung atau tegas 

menerima kepercayaan dari masyarakat untuk memangku jabatan dan tanggung 

                                                           
8 Mustofa, Akhlak Tasawuf, 96-103. 
9 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2009), 6. 
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jawab pendidikan.10 Menurut Zakiyah Daradjat sebagaimana dikutip Suparlan, 

guru adalah pendidik profesional, karena guru itu telah menerima dan memikul 

beban orang tua untuk ikut mendidik siswa. Dalam hal ini, orang tua harus tetap 

sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sedangkan guru 

adalah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik siswa pada 

jenjang pendidikan sekolah.11  

Dalam bidang kemanusiaan, guru profesional berfungsi sebagai 

pengganti orang tuanya dalam meningkatkan kemampuan intelektual siswa. 

Kebanyakan orang tua memang menyerahkan tugas mendidik anaknya 

sepenuhnya kepada guru dan sekolah. Dalam bidang kemasyarakatan, profesi 

guru berfungsi untuk memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, guru profesional haruslah memiliki berbagai kompetensi. 

Kompetensi-kompetensi guru profesional antara lain meliputi kemampuan 

mengembangkan pribadi siswa, khususnya kemampuan intelektual, serta 

membawa siswa menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu, dinamis, 

serta berdasarkan Pancasila.12 

Kompetensi kepribadian adalah sikap kepribadian yang mantap 

sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek dan memiliki 

kepribadian yang pantas untuk diteladani. Guru sebagai pendidik harus dapat 

                                                           
10 Hasbunallah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam (Jakarta: Rajawali 

Press, 2009), 20. 
11 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 11. 
12 Isjoni, Gurukah yang Dipersalahkan: Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan 

Kita (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 21. 
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mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik 

dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan 

ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik siswa sebagai pribadi dan 

sebagai anggota masyarakat.13 Adapun kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan 

yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi 

keilmuannya. 14 

Adapun alasan peneliti memilih SMAN 1 Jenangan adalah karena 

ditemukannya masalah akhlak siswa dalam keseharian siswa di lokasi ini. 

Sejalan dengan visi SMAN 1 Jenangan yaitu “terwujudnya budaya prestasi dan 

memiliki keterampilan hidup berdasarkan imtaq, iptek, dan berakhlak mulia”. 

Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMAN 1 Jenangan, 

serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi dan profesional 

guru terhadap akhlak siswa. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Profesional Guru Terhadap Akhlak Siswa Kelas XI Di SMAN 1 

JENANGAN Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

 

                                                           
13 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (Bandung: Alfabeta, 2014), 125. 
14 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: Rajawali, 2011), 77. 
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B. Batasan Masalah 

Faktor atau variabel yang mempengaruhi akhlak siswa di antaranya 

yaitu insting, pola dasar bawaan (turunan), lingkungan yang mencakup 

lingkungan alam dan lingkungan pergaulan, kebiasaan, kehendak, pendidikan 

yang meliputi: guru/tenaga pendidik, materi pelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik, metodologi pengajaran, dan lingkungan sekolah. Mengingat 

keterbatasan penulis baik teoritis maupun metodologis, masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada pengaruh kompetensi kepribadian dan profesional 

guru terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak siswa kelas 

XI di SMAN 1 Jenangan Tahun Ajaran 2018/2019?  

2. Adakah pengaruh kompetensi profesional guru terhadap akhlak siswa kelas 

XI di SMAN 1 Jenangan Tahun Ajaran 2018/2019? 

3. Adakah pengaruh kompetensi kepribadian dan profesional guru terhadap 

akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan Tahun Ajaran 2018/2019? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan ada tidaknya pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018/2019. 

2. Menjelaskan ada tidaknya pengaruh kompetensi profesional guru terhadap 

akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018/2019. 

3. Menjelaskan ada tidaknya pengaruh kompetensi kepribadian dan 

profesional guru terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun 

ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari manfaat 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji dan membuktikan 

teori serta memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap mata kuliah 

Etika dan Profesi Keguruan.  

2. Secara Praktis 

a) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi kepribadian dan profesional guru di sekolah 

supaya meningkatkan dan menumbuhkan akhlak siswa yang positif. 
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b) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini memberikan masukan dan motivasi untuk 

meningkatkan kompetensi kepribadian dan profesional yang dimiliki 

guru. 

c) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini menambah wawasan siswa tentang pentingnya 

berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, rumah 

dan masyarakat. 

d) Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran, peningkatan wawasan, dan referensi bagi penelitian yang 

selanjutnya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini 

penulis susun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. 

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
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sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam memaparkan masalah. 

Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. Bab ini dimaksudkan sebagai 

kerangka acuan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, adalah metode penelitian yang berisi rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab ini dimaksudkan untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. 

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta interpretasi 

dan pembahasan. Bab ini berisi hasil temuan dan analisis peneliti setelah 

melakukan penelitian di lapangan. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian 

bab terdahulu dan saran yang bisa digunakan untuk menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis 

mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang ada 

kaitannya dengan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini antara lain:  

1. Skripsi Dian Pratiwi pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Kepribadian Guru PAI Terhadap Akhlak Siswa di SMP Bhakti Mulya 400 

Jakarta.” Dengan simpulan sebagai berikut: ada pengaruh antara kompetensi 

kepribadian guru PAI terhadap akhlak siswa sebesar 11,5%, Sedangkan 

88,5% dipengaruhi faktor-faktor lain, meskipun demikian kompetensi 

kepribadian guru PAI di SMP Bhakti Mulya 400 Jakarta memiliki skala nilai 

yang sangat baik yaitu 81,817%.1 

2. Skripsi Rafika Isni Delayasha pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh 

Pergaulan antar Teman dan Kompetensi Profesional Guru PAI terhadap 

Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika 

Denpasar Bali.” Dengan simpulan sebagai berikut: ada pengaruh yang 

signifikan antara pergaulan antar teman (X1) dan kompetensi profesional 

guru PAI (X2) terhadap Akhlakul Mahmudah siswa muslim kelas VIII (Y) 

                                                           
1 Dian Pratiwi, “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru PAI Terhadap Akhlak Siswa di 

SMP Bhakti Mulya 400 Jakarta.” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) 119. 
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di SMP Sapta Andika Denpasar sebesar 41,1%, Sedangkan 58,9% 

dipengaruhi variabel lain seperti faktor kepribadian, lingkungan pendidikan 

dan faktor lainnya diluar fokus penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 

Fhitung > Ftabel yaitu 42,991 > 3,92 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak.2 

3. Yunita Rahmawati pada tahun 2017 dengan judul “Hubungan Antara 

Kompetensi Kepribadian Guru Aqidah Akhlak Dengan Akhlak Siswa Kelas 

XI IPA di MAN Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017.” 3 Dengan simpulan 

sebagai berikut: berdasarkan analisis data menggunakan rumus korelasi tata 

jenjang kemudian dikonversikan dalam rumus uji-t, pada variabel 

kompetensi kepribadian guru aqidah akhlak dan akhlak siswa diperoleh nilai 

thitung 5,556 kemudian nilai tersebut dikonsultasikan dengan ttabel untuk uji 

coba dua pihak dk = n – 2 = 77 taraf signifikasi 5% sebesar 2,021, karena 

thitung 5,556> ttabel 2,021 maka terdapat hubungan positif antara kompetensi 

kepribaian guru aqidah akhlak dengan akhlak siswa kelas XI IPA di MAN 

Sukoharjo 2016/2017, maka semakin baik kompetensi kepribadian guru 

aqidah akhlak semakin baik pula akhlak siswa kelas XI IPA di MAN 

Sukoharjo 2016/2017. 

Dari beberapa telaah penelitian terdahulu di atas ada beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang.  

                                                           
2 Rafika Isni Delayasha, “Pengaruh Pergaulan antar Teman dan Kompetensi Profesional 

Guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar 

Bali.” 97.  
3 Yunita Rahmawati, “Hubungan Antara Kompetensi Kepribadian Guru Aqidah Akhlak 

Dengan Akhlak Siswa Kelas XI IPA di MAN Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017.” (Skripsi, IAIN 

Surakarta, 2017), 105-106. 
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Tabel 1 

Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dan 

Sekarang 

Penelitian 

terdahulu 

Persamaan Perbedaan  

Pertama - Sama-sama meneliti 

kuantitatif  

- Variabel independen X2, 

sama-sama menggunakan 

kompetensi profesional 

guru 

- Variabel dependen sama 

yaitu akhlak siswa.  

- Variabel independen X1, di mana 

penelitian sekarang mengambil 

kompetensi kepribadian, sedangkan 

penelitian yang dilakukan Rafika Isni 

Delayasha mengambil variabel 

independen X1 pergaulan antar teman. 

Kedua - Sama-sama meneliti 

kuantitatif 

- Variabel dependen akhlak 

siswa.  

- Variabel independen 

kompetensi kepribadian 

guru PAI 

- Variabel yang digunakan hanya dua 

variabel yaitu X1 kompetensi 

kepribadian guru PAI dan Y akhlak 

sisiwa, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan tiga variabel yaitu 

tambahan X2 kompetensi profesional 

guru 

Ketiga  - Sama-sama meneliti 

kuantitatif 

- Variabel dependen sama, 

yaitu akhlak siswa 

- Variabel independen 

kompetensi kepribadian 

guru.  

- Variabel independen, di mana peneliti 

sekarang mengambil 2 variabel 

independen (X1 kompetensi 

kepribadian dan X2 kompetensi 

profesional guru)  

- Yunita Rahmawati mengambil 1 

variabel independen yaitu kompetensi 

kepribadian guru aqidah akhlak. 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Kajian Akhlak Siswa 

a. Definisi Akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya 

akhlak.4 Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. 

Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan 

                                                           
4 Nur Mufid, Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufied (Surabaya: Pustaka Progressif, 

2010), 17. 
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khalq yang berarti “kejadian”, serta erat hubungannya dengan kata 

khaliq yang berarti “pencipta” dan makhluq yang berarti “yang 

diciptakan”.  

Perilaku/tingkah laku disebut juga dengan akhlaq. Menurut para 

ahli masa lalu (al-qudama>), akhlaq adalah kemampuan jiwa untuk 

melahirkan suatu perbuatan sopan, santun, tanpa pemikiran, atau 

pemaksaan. Sering pula yang dimaksud akhlaq adalah semua perbuatan 

yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik atau buruk. 5 

Berikut merupakan pengertian akhlak menurut beberapa ahli: 

1) Hamzah Ya’qub 

Akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau 

perbuatan manusia lahir dan batin. 

2) Abdul Hamid 

Mengatakan bahwa akhlak adalah ilmu tentang keutamaan 

yang harus dilakukan dengan cara mengikuti jiwanya terisi 

dengan kebaikan. 

3) Ibrahim Anis 

Mengatakan akhlah ialah ilmu yang diobjekkan membahas 

nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. 

4) Ahmad Amin 

Mengatakan bahwa akhlak itu adalah kebiasaan baik dan 

buruk. 

5) Soegarda Poerbakawatja 

Mengatakan akhlak adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, 

dan sikap jiwa.  

6) Farid Ma’ruf 

Akhlak adalah bentuk kehendak jiwa yang mana dapat 

melakukan perbuatan yang dilakukan dengan mudah karena 

kebiasaan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan 

terlebih dahulu. 

 

7) Ibn Miskawaih 

                                                           
5 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Kajian Atas Asumsi Dasar, Paradigma dan 

Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan, 31. 

 



  15 

 

 

Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa 

manusia, yang berbuat mudah tanpa melalui proses 

pemikiran dan pertimbangan. Jadi, hakikatnya khuluq ialah 

suatu kondisi atau sifat yang telah meresap pada jiwa 

manusia, yang berubah menjadi kepribadian. 6 

 

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip Ulil Amri Syafri, 

akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.7 

Menurut Dr. M Abdullah Dirroz sebagaimana dikutip A. 

Mustofa, akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, 

kekuatan dan kehendak mana yang berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak 

yang baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak yang jahat).8 

Dengan demikian, secara termilonogis, pengertian akhlak adalah 

tindakan yang berhubungan dengan tiga unsur penting, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui intelektual  

2) Afektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui 

upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

3) Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke 

dalam bentuk perbuatan yang konkret. 9 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya secara spontan tanpa pemikiran dan 

                                                           
6 Nasrul, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 1-2. 
7 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, 2012), 72. 
8 A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 14. 
9 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 16. 
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pertimbangan yang berupa perbuatan, tingkah laku, perangai yang 

positif ataupun negatif. 

b. Perbedaan Akhlak, Etika, dan Moral 

Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Alquran dan 

sunah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak 

layak suatu perbuatan, perilaku, sifat, dan perangai dalam akhlak 

bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, etika 

merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai, dan kesusilaan 

tentang baik dan buruk. Etika bersumber dari pemikiran yang mendalam 

dan renungan filosofis, yang bersumber dari akal sehat dan hati nurani. 

Etika bersifat temporer, sangat bergantung pada aliran filosofis yang 

menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Adapun, moral ialah 

dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana 

yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh 

umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. 

Adapun perbedaan di antara ketiga istilah itu di antaranya 

yaitu:10 

1) Tolak ukur akhlak adalah Alquran dan sunah. 

2) Tolak ukur etika adalah pikiran/akal. 

3) Tolak ukur moral adalah norma yang hidup dalam masyarakat. 

 

c. Macam-macam Akhlak 

                                                           
10 Rosihon Anwar dan Saehudin, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 262.  
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1) Akhlak Terpuji 

Akhlak terpuji atau akhlaq mahmudah maksudnya adalah 

perbuatan-perbuatan baik yang datang dari sifat batin yang ada 

dalam hati. Sifat-sifat itu biasanya disandang oleh para Rasul dan 

orang-orang shalih.11 

Adapun macam-macam akhlak terpuji, yaitu sebagai 

berikut:12 

a) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah Swt. adalah sebagai berikut:  

(1) Menauhidkan Allah 

Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang 

memiliki sifat rububiyyah dan uluhiyyah, serta 

kesempurnaan nama dan sifat. 

(2) Berbaik sangka kepada Allah 

Berbaik sangka terhadap apa yang telah diputuskan Allah 

merupakan salah satu akhlak terpuji kepadanya. Ciri akhlak 

terpuji ini adalah ketaatan yang sungguh-sungguh 

kepadanya.  

(3) Dzikrulla>h 

Mengingat Allah (dzikrulla>h) adalah asas dari setiap ibadah 

kepada Allah Swt. karena merupakan pertanda hubungan 

                                                           
11 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 239.  
12 Anwar, Akidah Akhlak, 279-281. 
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antara hamba dan Pencipta setiap saat dan tempat. 

Dzikrulla>h merupakan aktivitas paling baik dan paling mulia 

bagi Allah Swt. 

(4) Tawakal 

Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Tuhan semesta 

alam secara bulat dan utuh. Ini tidak berarti menyerahkan 

sesuatu kepada Allah tanpa melakukan usaha, melainkan 

berusaha dulu kemudian menyerahkan kepada Allah, secara 

bulat dan utuh. Tawakal ada dua macam yaitu tawakal yang 

benar dan tawakal yang salah. Tawakal yang benar berarti 

pasrah kepada Allah setelah berusaha sebaik-baiknya, 

sedangkan tawakal yang salah ialah mengaku pasrah kepada 

Allah tanpa berusaha sebaik-baiknya. 13 

b) Akhlak terhadap diri sendiri 

(1) Sabar 

Sabar adalah keteguhan yang mendorong hidup beragama, 

dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Jika pendorong 

agama lebih kuat dalam menghadapi pendorong hawa nafsu 

hingga dapat mengalahkannya, maka itu berarti telah 

mencapai tingkatan sabar. Terkadang sabar berhadapan 

                                                           
13 Syekh Musthafa Al-Ghalayaini, Membentuk Akhlak Mempersiapkan Generasi Islami, 

terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 209. 
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dengan dorongan-dorongan hawa nafsu dan terkadang pula 

berhadapan dengan dorongan-dorongan amarah.14 

(2) Syukur 

Syukur merupakan sikap ketika seseorang tidak mengunakan 

nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan maksiat 

kepadaNya. Bentuk syukur ini idtandai dengan keyakinan 

hati bahwa nikmat yang diperoleh berasal dari Allah, bukan 

selain-Nya, lalu diikuti pujian oleh lisan, dan tidak 

menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang dibenci 

pemberinya. Bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah 

berikan yaitu dengan jalan mempergunakan nikmat Allah itu 

dengan sebaik-baiknya.  

(3) Menunaikan amanah 

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat 

amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis 

keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada 

dirinya. Amanah dalam pengertian sempit adalah 

memelihara titipan dan mengembalikannya kepada 

pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan dalam 

pengertian yang luas amanah mencakup banyak hal: 

menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, 

                                                           
14 Imam Al-Ghazali, Teosofia Al-Quran, terj. M. Luqman Hakiem dan Hosen Arjaz Jamad 

(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 236.  
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menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya, dan lain sebagainya.15  

(4) Benar/jujur 

Benar/jujur diartikan berlaku benar dan jujur, baik dalam 

perkataan maupun dalam perbuatan. Benar dalam perkataan 

adalah mengatakan keadaan yang sebenarnya, tidak 

mengada-ada, dan tidak menyembunyikan. Benar dalam 

perbuatan adalah mengerjakan sesuatu dengan petunjuk 

agama. 

(5) Menepati janji 

Dalam Islam janji merupakan utang. Utang harus dibayar 

(ditepati). Janji ada dua yaitu janji kepada Allah Swt. dan 

janji kepada manusia. Adapun janji kepada Allah adalah 

melaksanakan syari’at-Nya serta segala janji yang te;ah 

diucapkan seorang muslim kepada Tuhannya. Adapun janji 

kepada manusia adalah segala keharusan yang mesti 

dipenuhi di antara manusia dalam setiap muamalah.16 

(6) Memelihara kesucian diri 

Memelihara kesucian diri (al-iffah) adalah menjaga diri dari 

segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan, 

hendaknya dilakukan di tiap waktu, tidak menuruti 

                                                           
15 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 1999), 89. 
16 Ahmad Umar Hasyim, Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi Saw., terj. Joko Suryatno (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004),363.  
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panggilan nafsu atau syahwat. Dengan menjauhi hal-hal 

yang menyebabkan hilangnya kesucian diri, tercemarnya 

nama, dengan jalan tidak mendekati hal-hal yanh dapat 

mendorong diri untuk berbuat tidak baik.17 

c) Akhlak kepada keluarga 

(1) Berbakti kepada orang tua 

Salah satu keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, 

selain melaksanakan ketaatan atas perintah Allah Swt. 

adalah menghapus dosa-dosa besar.  

(2) Bersikap baik kepada saudara 

Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik kepada 

sanak saudara atau kaum kerabat setelah menunaikan 

kewajiban kepada Allah dan ibu bapak. Pertalian kerabat 

dimulai dari yang lebih dekat sampai kepada yang lebih jauh. 

Hubungan persaudaraan lebih berkesan dan lebih dekat 

apabila masing-masing pihak saling menghargai atau saling 

bersikap baik. 

d) Akhlak kepada masyarakat 

(1) Berbuat baik kepada tetangga 

Dalam Islam, tetangga memiliki kedudukan yang khusus. 

Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar 

bersikap hormat, santun, dan bertoleransi dengan tetangga. 

                                                           
17 Barmawie Umary, Materia Akhlak (Solo: Ramadhani, 1995), 49. 
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Tidak ada kekecualian dalam hal tersebut, baik tetangga itu 

seiman maupun beda keyakinan.18  

(2) Menolong orang lain 

Dalam hidup ini pasti memerlukan pertolongan. Hal ini 

disebabkan manusia adalah makhluk sosial. Orang mukmin 

apabila melihat orang lain tertimpa kesusahan akan tergerak 

hatinya untuk menolong mereka sesuai kemampuannya. 

Apabila tidak ada bantuan berupa benda, dapat berupa 

nasehat atau kata-kata yang menghibur hatinya. Bahkan, 

sewaktu-waktu bantuan jasa lebih diharapkan daripada 

bantuan lainnya. 

e) Akhlak terhadap lingkungan 

(1) Memelihara dan menyantuni binatang 

Allah Swt. menciptakan binatang untuk kepentingan 

manusia dan menunjukkan kekuasaannya. Betapa banyak 

binatang yang dapat dimanfaatkan manusia. Ada yang 

dimanfaatkan tenaganya, air susunya, madunya, dagingnya, 

dan sebagainya. Oleh sebab itu, Allah menyuruh manusia 

untuk memelihara dan menyayangi binatang tersebut. 

(2) Memelihara dan menyayangi tumbuh-tumbuhan 

                                                           
18 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda 

(Bandung: Marja, 2012), 58. 
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Alam dan isinya diciptakan oleh Allah Swt. untuk 

dimanfaatkan manusia. Tumbuhan merupakan bagian dari 

alam yang merupakan anugerah dari Allah, bukan hanya 

untuk kehidupan manusia, namun juga untuk kehidupan 

binatang-binatang. Sebagian besar makanan manusia dan 

hewan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan. 

2) Akhlak Tercela 

Akhlak tercela berasal dari bahasa Arab yaitu madzmumah 

yang artinya yaitu tercela. Akhlak madzmumah artinya akhlak 

tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang 

dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya 

sebagai manusia.19 

Macam-macam akhlak tercela, yaitu sebagai berikut: 

a) Syirik 

Syirik secara bahasa adalah menyamakan dua hal, sedangkan 

menurut istilah, terdiri atas definisi umum dan definisi khusus. 

Definisi umum adalah menyamakan sesuatu dengan Allah dalam 

hal-hal yang secara khusus dimiliki Allah. Adapun definisi 

syirik secara khusus adalah menjadikan sekutu selain Allah Swt. 

dan memperlakukannya seperti Allah Swt. seperti berdo’a dan 

meminta syafaat.  

b) Kufur 

                                                           
19 Anwar, Akhlak Tasawuf, 119-121. 
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Kufur secara bahasa berarti menyembunyikan atau menutupi. 

Sedangkan menurut syari’at adalah menolak kebenaran dan 

berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur 

yang hakiki adalah keluar dan menyimpag dari landasan iman.20 

c) Nifak dan fasik 

Nifak menurut syara’, artinya menampakkan Islam dan 

kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. 

Dengan kata lain, nifak adalah menampakkan sesuatu yang 

bertentangan dengan yang terkandung didalam hati. Sedangkan 

fasik berarti keluar dari ketaatan kepada Allah.21 

d) Takabur dan ujub 

Takabur adalah membesarkan diri atas yang lain dengan 

pangkat, harta, ilmu, dan amal. Takabur terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu batin dan lahir. Takabur batin adalah perilaku dan 

akhlak diri, sedangkan takabur lahir adalah perbuatan anggota 

tubuh yang muncul dari takabur batin. Takabur terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu: 

(1) Takabur kepada Allah. 

(2) Takabur kepada Rasul. 

(3) Takabur terhadap sesama manusia. 

                                                           
20 Abdul Rahman Abdul Khalid, Garis Pemisah antara Kufur dan Iman (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), 79. 
21 Anwar, Akidah Akhlak, 317. 
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Ujub adalah melihat kebagusan dan kebajikan diri sendiri 

dengan ajaib hingga dia memuji akan dirinya sendiri.22 

e) Dengki/hasad 

Dengki atau hasad, yaitu menginginkan hilangnya kesenangan 

yang dimiliki orang lain dan berusaha memindahkan kepada 

dirinya. Menurut Imam Al-Ghazali, dengki adalah membenci 

kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan ingin 

agar orang tersebut kehilangan kenikmatan itu. 

f) Gibah 

Gibah adalah menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang 

lain yang apabila penuturan itu sampai pada yang bersangkutan, 

ia tidak menyukainya. 23 

g) Riya 

Riya adalah syirik kecil, ibadah bukan karena Allah Swt. tetapi 

untuk dilihat orang. Agar orang mengatakan bahwa ia ikhlas taat 

kepada Allah Swt. padahal tidak demikian. Adapun alat-alat 

yang dipergunakan untuk riya meliputi badan, perhiasan, 

perkataan, dan perbuatan.24 

 

 

 

                                                           
22 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, 240.  
23 Anwar, Akidah Akhlak., 320-321. 
24 Umary, Materia Akhlak, 66. 
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d. Proses Pembentukan Akhlak 

Disamping diperlukan ilmu (pemahaman yang benar tentang 

mana yang baik dan mana yang buruk), untuk membentuk akhlak 

seseorang diperlukan proses-proses tertentu, antara lain:25 

1) Melalui keteladanan (qudwah, uswah). Orang tua dan guru yang 

biasa memberikan keteladanan mengenai perilaku baik maka 

biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya dan muridnya dalam 

mengembangkan pola perilaku mereka. Keteladanan yang baik 

merupakan kiat yang mujarab dalam mengembangkan perilaku 

moral bagi anak. 

2) Melalui pengajaran (ta’lim). Misalnya, dengan mengajarkan 

empati dengan sikap disiplin. Kita tidak perlu menggunakan cara-

cara kekuasaan dan kekuatan. Sebab cara tersebut cenderung 

mengembangkan moralitas yang eksternal, yaitu anak berbuat baik 

sekedar takut hukuman orang tua atau guru. Pengembangan moral 

yang dibangun atas dasr rasa takut cenderung membuat anak 

menjadi kurang kreatif. Bahkan ia juga menjadi kurang inovatif 

dalam berpikir dan bertindak, sebab ia selalu dibayangi rasa takut 

dihukum dan dimarahi orang tua dan gurunya.  

3) Pembiasaan (ta’wid̂). Melatih anak atau murid dengan perbuatan 

terpuji yang bisa membentuk kepribadiannya. Sebagai contoh anak 

                                                           
25 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati (Yogyakarta: 

Kaukaba Dipantara, 2013), 8-9. 
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sejak kecil dibiasakan membaca basmalah sebelum makan, makan 

dengan tangan kanan, bertutur kata dnegan baik, dan sederet akhlak 

terpuji lainnya. Jika hal itu dibiasakan, maka akan menjadi akhlak 

mulia bagi anak ketika ia tumbuh dewasa.  

4) Pemberian motivasi (targhib̂/reward, motivation), memberikan 

motivasi baik berupa pujian atau hadiah tertentu, akan menjadi 

salah satu latihan positif dalam proses pembentukan akhlak. Secara 

psikologis seseorang itu membutuhkan motivasi atau dorongan 

ketika hendak melakukan sesuatu. Motivasi itu pada awalnya 

mungkin masih bersifat material, tetapai nantinya akan meningkat 

menjadi motivasi yang bersifat spiritual. 

5) Pemberian ancaman dan sangsi hukum (tarhib̂/punishment, 

warning). Dalam rangka proses pembentukan akhlak kadang 

diperlukan ancaman, sehingga anak tidak bersikap sembrono. 

Dengan begitu, anak ketika akan melanggar norma tertentu akan 

merasa enggan, apalagi jika sangsi hukumannya cukup berat. Kita 

kadang juga peru memaksa diri kita untuk berbuat baik.26 

e. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi bentuk akhlak, yaitu 

sebagai berikut:27 

                                                           
26 Ibid., 10. 
27 Mustofa, Akhlak Tasawuf, 96-103. 
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1) Insting, adalah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu kearah 

tujuan itu dan tiada dengan didahului latihan perbuatan itu. 

2) Pola dasar bawaan (turunan). Ada teori yang mengemukakan 

masalah turunan (bawaan), yaitu: 

a) Turunan (pembawaan) 

b) Sifat-sifat bangsa 

3) Lingkungan, adalah suatu yang melingkungi tubuh yang hidup. 

Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya, 

lingkungan manusia ialah apa yang menlingkunginya dari negeri, 

lautan, sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan ada dua macam 

yaitu: 

a) Lingkungan alam 

b) Lingkungan pergaulan 

4) Kebiasaan 

Kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga 

mudah dikerjakan bagi seseorang. Seperti kebiasaan berjalan, 

berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya.28 

5) Kehendak  

Suatu perbuatan ada yang berdasar atas kehendak dan bukan hasil 

kehendak. 

                                                           
28 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: Stain Po Press, 2009), 

231-234. 
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6) Pendidikan. Dunia pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap 

perubahan perilaku atau akhlak seseorang, yaitu sebagai berikut:29 

a. Dari tenaga pendidik perlu memiliki kemampuan 

profesionalitas dalam bidangnya. Dia harus mampu memberi 

wawasan, materi, mengarahkan, dan membimbing siswanya ke 

hal yang baik. Dengan penuh perhatian, sabar, ulet, tekun, dan 

berusaha terus-menerus, pengajar hendaknya melakukan 

pendekatan psikologis. Selain itu, guru harus memiliki 

kepribadian yang baik. Jangan sekali-kali tenaga pendidik 

berbuat kesalahan perilaku/sikap didepan para siswa, karena 

akibat dirinya akan mempengaruhi pola pikir anak. Jadi, apa 

yang dilakukan, diajarkan dan dicontohkan oleh pengajar 

sangat berkaitan erat sekali terhadap pola pikir, perkembangan, 

dan perilaku siswa. 

b. Materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Apabila 

materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik menyimpang 

dan mengarah ke perubahan perilaku yang menyimpang inilah 

suatu keburukan dalam pendidikan. Tetapi sebaliknya, apabila 

materinya baik dan benar setidaknya siswa akan terkesan 

dnegan sanubari pribadinya.  

c. Metodologi pengajaran. Metodologi pengajaran agama Islam 

adalah ilmu yang membicarakan cara-cara menyajikan bahan 

                                                           
29 Mustofa, Akhlak Tasawuf, 109. 
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pelajaran agama Islam kepada siswa untuk tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.30 Strategi atau 

pendekatan yang dipakai lebih banyak ditekankan pada suatu 

model pengajaran. Penguasaan metodologi seorang pendidik 

akan berperan aktif dalam mempengaruhi siswa.  

d. Lingkungan sekolah dalam dunia pendidikan merupakan 

tempat bertemunya semua watak, perilaku dari masing-masing 

anak yang berlainan. Ada anak yang nakal, berperilaku baik 

dan sopan dalam bahasanya, beringas sifatnya, lancar 

pembicaraannya, pandai pemikirannya, dan sebagainya. 

Kondisi pribadi anak yang sedemikian rupa dalam interaksi 

antara anak satu dengan anak lainnya, akan saling 

mempengaruhi juga pada kepribadian anak.31 

 

2. Kajian Kompetensi Kepribadian Guru 

a. Definisi Kompetensi Guru 

Menurut UU Guru dan Dosen no.14 Tahun 2005, kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya.32
 

                                                           
30 Usman Basyiruddin, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Press, 

2003), 31.  
31 Mustofa, Akhlak Tasawuf, 110. 
32 Martinis Yamin, Sertifikasi Keguruan di Indonesia (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2006), 210. 
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Menurut Gronczi dan Hager sebagaimana dikutip Suparlan, 

kompetensi guru merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, 

sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh guru dalam 

konteks kinerja tugas yang diberikan kepadanya. 33 

Menurut WS. Winkel sebagaimana dikutip Miftahul Ulum, 

pendidik atau guru adalah orang yang menuntun siswa mencapai 

kehidupan yang lebih baik atau sempurna. Dalam kapasitasnya sebagai 

pendidik, guru dituntut untuk dapat menjadi teman bagi siswa dan 

sekaligus dapat menjadi inspirator dan korektor.34 

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 

diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 

Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai 

perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Dalam 

Undang-undang Guru dan Dosen No. 14/2005 dan Peraturan 

Pemerintah No. 19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi 

kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.35  

                                                           
33 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 93. 
34 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru Studi Analisis Profesi Guru dalam UU Tentang 

Guru dan Dosen No.14/2005 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 11. 
35 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru, Apa, Mengapa dan Bagaimana? (Bandung: Yrama 

Widya, 2009), 17. 
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Menurut Conny R. Semiawan sebagaimana dikutip Sudarwan 

Danim, kompetensi guru memiliki tiga kriteria yaitu:36 

1) Knowledge criteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki 

seorang guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran, 

pengetahuan mengenai cara belajar, pengetahuan mengenai belajar 

dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan 

penyuluhan, pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan 

umum. 

2) Performance criteria, adalah kemampuan guru yang berkaitan 

pelbagai keterampilan dan perilaku, yang meliputi keterampilan 

mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu 

pengajaran, bergaul, dan berkomunikasi dengan siswa dan 

keterampilan menyusun persiapan mengajar atau perencanaan 

mengajar. 

3) Product criteria, yakni kemampuan guru dalam mengukur 

kemampuan dan kemajuan siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. 

Menurut Suyanto Djihad Hisyam sebagaimana dikutip Momon 

Sudarma, terdapat tiga jenis kompetensi guru, yaitu:37 

1) Kompetensi profesional, memiliki pengetahuan yang luas dari 

bidang studi yang diajarkannya, memilih, dan menggunakan 

                                                           
36 Sudarwan Danim, Profesi Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 10-11. 
37 Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci (Jakarta: Rajawali Press, 

2013), 132. 
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berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang 

diselenggarakannya. 

2) Kompetensi kemasyarakatan, mampu berkomunikasi, baik dengan 

siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas. 

3) Kompetensi personal, yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan 

patut diteladani. Dengan demikian, seorang guru akan mampu 

menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran: ing ngarso 

sung tulada, ing madya manung karsa, tut wuri handayani. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah suatu 

kemampuan, keahlian atau pengetahuan yang harus dimiliki seorang 

guru dalam pekerjaannya, sehingga guru bisa melakukan pekerjaannya 

dengan baik dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Definisi Kompetensi Kepribadian  

Menurut Hamzah B. Uno sebagaimana dikutip Donni Juni 

Priansa, kompetensi kepribadian adalah sikap kepribadian yang mantap 

sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek dan memiliki 

kepribadian yang pantas untuk diteladani. Guru sebagai pendidik harus 

dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang 

dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk 

norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku 

etik siswa sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat.38 

                                                           
38 Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, 125. 
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Menurut Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip Syaiful Sagala, 

kepribadian disebut sebagai sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara 

nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, ucapan ketika 

menghadapi suatu persoalan, atau melalui atsarnya saja. Kepribadian 

mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat 

diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan 

cerminan dari kepribadian seseorang. Apabila nilai kepribadian 

seseorang naik, maka akan naik pula kewibawaan orang tersebut. Tentu 

dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan moral yang dimilikinya. 

Kepribadian akan turut menentukan apakah guru dapat disebut sebagai 

pendidik yang baik atau sebaliknya, justru akan merusak siswanya. 

Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan 

citra diri dan kepribadian seseorang. Selama itu dilakukan dengan penuh 

kesadaran. 39 Syamsul Bachri mengatakan, “kompetensi kepribadian 

merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang 

mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia.”40 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan yang dimiliki guru yang mencerminkan kepribadian yang 

baik bagi siswanya, serta pribadi yang mulia baik dalam pekerjaannya 

sebagai guru maupun pribadi yang berwibawa, dewasa, dan berakhlak 

                                                           
39 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 33. 
40 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif 

(Jakarta: Kencana, 2013), 274. 
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mulia sebagai manusia. Guru harus berkepribadian baik karena segala 

tindakan dan sikapnya akan menjadi teladan bagi siswanya. 

 

 

c. Indikator Kompetensi Kepribadian Guru 

Secara terperinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 41 

1) Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki 

indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak 

sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

2) Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator 

esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik, memiliki etos kerja sebagai guru. 

3) Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta 

didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan 

dalam berpikir dan bertindak. 

4) Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator 

esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap 

peserta didik, memiliki perilaku yang disegani. 

                                                           
41 Ibid., 275. 
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5) Subkompetensi kepribadian yang berakhlak mulia dan dapat 

menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai 

dengan norma religius (iman, takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), 

memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

 

d. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Menurut Said Hawa sebagaimana dikutip Chaerul Rochman dan 

Heri Gunawan, tugas seorang guru atau pendidik, yakni: 42 

1) Guru harus berbelas kasih kepada para siswa dan memperlakukan 

mereka seperti memperlakukan anak (sendiri).  

2) Guru hendaknya meneladani Rasulullah, dengan mengajar semata-

mata karena Allah dan taqarrub kepada-Nya. 

3) Guru hendaknya memberi nasihat kepada siswanya, mengingatkan 

siswa bahwa tujuan mencari ilmu adalah mendekatkan diri kepada 

Allah, bukan untuk meraih kekuasaan, kedudukan dan persaingan. 

4) Guru hendaknya mencegah siswa dari akhlak yang tercela. 

5) Guru yang menekuni sebagian ilmu pengetahuan hendaknya tidak 

mencela ilmu yang tidak ditekuninya. 

6) Guru hendaknya menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan 

kemampuan pemahaman siswa, tidak menyampaikan suatu ilmu 

yang tidak dapat terjangkau oleh daya pikirnya. 

                                                           
42 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru 

yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 30. 
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7) Guru hendaknya mengamalkan ilmu yang dimilikinya, 

perbuatannya tidak bertentangan dengan perkataannya. 

Berangkat dari pemahaman tersebut, tanggungjawab guru 

sebagaimana yang dikatakan An-Nahlawi adalah mendidik individu 

(anak didik) supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariat-

Nya, mendidik diri supaya beramal saleh dan mendidik masyarakat. Hal 

ini agar saling menasehati dalam melaksanakan kebenaran, saling 

menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada 

Allah serta menegakkan kebenaran. 

e. Ciri atau Sifat Guru 

Menurut FW. Hart sebagaimana dikutip Samana, guru memiliki 

sepuluh ciri atau sifat guru yang disenangi siswanya, yakni: 43 

1) Guru senang membantu siswa dalam pekerjaan sekolah dan mampu 

menjelaskan isi pengajarannya secara mendalam dengan 

menggunakan bahasa yang efektif, yang disertai contoh-contoh yang 

konkret. 

2) Guru yang berperangai riang, berperasaan humor, dan rela 

menerima lelucon atas dirinya. 

3) Bersikap bersahabat, merasa seorang anggota dari kelompok kelas 

atau sekolahnya. 

4) Penuh perhatian kepada perorangan siswanya, berusaha memahami 

keadaan siswanya, dan menghargai siswanya. 

                                                           
43 Samana, Profesionalisme Keguruan (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 58. 
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5) Bersikap korektif dalam tindak keguruannya dan mampu 

membangkitkan semangat serta keuletan belajar siswanya. 

6) Bertindak tegas, sanggup menguasai kelas, dan dapat 

membangkitkan rasa hormat dari siswa kepada gurunya. 

7) Guru tidak pilih kasih dalam pergaulan dengan siswanya dan dalam 

tindak keguruannya. 

8) Guru tidak senang mencela, menghinakan siswa, dan bertindak 

sarkastis. 

9) Siswa merasai dan mengakui belajar sesuatu yang bermakna dari 

gurunya. 

10) Secara keseluruhan, guru hendaknya berkepribadian yang 

menyenangkan siswa dan pantas menjadi panutan para siswa. 

 

3. Kajian Kompetensi Profesional Guru 

a. Definisi Kompetensi Profesional  

Menurut Usman sebagaimana dikutip Syaiful Sagala, 

kompetensi profesional meliputi, 44 (1) penguasaan terhadap landasan 

kependidikan, dalam kompetensi ini termasuk: (a) memahami tujuan 

pendidikan (b) menguasai fungsi sekolah di masyarakat (c) mengenal 

prinsip-prinsip psikologi pendidikan, (2) menguasai bahan pengajaran, 

artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang 

diajarkan serta penguasaan terhadap materi pokok yang ada pada 

                                                           
44 Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, 41. 



  39 

 

 

kurikulum maupun bahan pengayaan, (3) kemampuan menyusun 

program pengajaran, mencakup kemampuan menetapkan kompetensi 

belajar, mengembangkan bahan pelajaran dan mengembangkan strategi 

pembelajaran, dan (4) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil 

belajar dan proses pembelajaran.  

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuannya.45 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah 

kemampuan yang dimiliki guru yang berkaitan dengan penguasaannya 

terhadap bidang yang dikuasai baik mencakup materi pembelajaran dan 

kurikulum di sekolah. Guru yang profesional akan menciptakan suasana 

pembelajaran yang kreatif dan mampu meningkatkan kualitas 

keilmuannya. 

b. Indikator Kompetensi Profesional  

Sub kompetensi dan indikator kompetensi profesional yaitu 

sebagai berikut:46 

1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. 

a) Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. 

b) Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar. 

                                                           
45 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, 77. 
46 Ibid. 
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c) Memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait. 

d) Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari. 

2) Mengusai struktur dan metode keilmuan 

a) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. 

 

c. Kriteria Kompetensi Profesional 

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional 

guru meliputi: 47 

1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu. 

3) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

 

4. Keterkaitan antara Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Profesional 

terhadap Akhlak Siswa 

                                                           
47 Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, 127. 
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Dunia pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan 

perilaku atau akhlak seseorang, di antaranya adalah dari tenaga pendidik 

perlu memiliki kemampuan profesionalitas dalam bidangnya. Dia harus 

mampu memberi wawasan, materi, mengarahkan dan membimbing siswa 

didiknya ke hal yang baik. Dengan penuh perhatian, sabar, ulet, tekun dan 

berusaha terus-menerus, pengajar hendaknya melakukan pendekatan 

psikologis. Selain itu, guru harus memiliki kepribadian yang baik. Jangan 

sekali-kali tenaga pendidik berbuat kesalahan perilaku/sikap didepan para 

siswa, karena akibat dirinya akan mempengaruhi pola pikir siswa. 48 Jadi, 

apa yang dilakukan, diajarkan dan dicontohkan oleh pengajar sangat 

berkaitan erat sekali terhadap pola pikir, perkembangan dan perilaku 

siswa.  

Seorang pendidik atau guru haruslah menjadi teladan atau model, 

sekaligus menjadi mentor bagi siswa dalam mewujudkan nilai-nilai moral 

pada kehidupan di sekolah. Tanpa guru atau pendidik sebagai model, sulit 

untuk diwujudkan suatu pranata sosial (sekolah) yang dapat mewujudkan 

nilai-nilai kebudayaan.49 

Kompetensi kepribadian guru yang dilandasi akhlak mulia tentu 

saja tidak tumbuh dengan sendirinya begitu saja, tetapi memerlukan ijtihad 

yang mujahadah, yakni usaha sungguh-sungguh, kerja keras, tanpa 

mengenal lelah, dengan niat ibadah tentunya. Dalam hal ini barangkali, 

                                                           
48 Mustofa, Akhlak Tasawuf, 109. 
49 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan (Jakarta: 

PT Bumi Akasara, 2015), 105. 
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setiap guru harus merapatkan kembali barisannya, meluruskan niatnya, 

bahwa menjadi guru bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, 

namun untuk memperbaiki ikhtiar terutama berkaitan dengan kompetensi 

kepribadiannya, dengan tetap bertawakal kepada Allah. Melalui guru yang 

demikianlah, kita berharap pendidikan menjadi ajang pembentukan 

karakter bangsa.50 

Menurut Rika Anggraini, proses penanaman akhlak yang 

berlangsung secara terus menerus yang dialami siswa di semua lingkungan 

pendidikan akan mendorong terbentuknya kepribadian mereka, yang 

mencerminkan pada sikap dan prilaku sehari-hari. Watak dan kepribadian 

siswa akan menjadi landasan utama bagi guru dalam menjalankan 

penanaman nilai akhlak. Rika Anggraini menyimpulkan bahwa semakin 

tinggi kompetensi kepribadian guru dalam penanaman akhlak siswa, maka 

semakin baik akhlak siswa di SMAN 2 Taluk Kuantan. Semakin rendah 

kompetensi kepribadian guru dalam penanaman akhlak siswa maka 

semakin kurang baik akhlak siswa di SMAN 2 Taluk Kuantan.51 

Perlu ditekankan bahwa dalam pengajaran tiap bidang studi harus 

disertai oleh pengenalan atas siswa yang menerimanya. Mengenal dan 

mengembangkan pribadinya ke arah sikap yang positif terhadap belajar dapat 

meningkatkan prestasinya. Oleh sebab itu, guru tidak cukup hanya 

                                                           
50 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 130-131. 
51 Rika Anggraini, “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Penanaman Akhlak 

Siswa Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Taluk Kuantan.” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2012), 65. 
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menguasai bahan pelajaran akan tetapi harus pula mampu melibatkan pribadi 

siswa dalam pelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan.52 Hal yang 

penting di sini, guru sebagai seseorang yang menerangkan (explainer) harus 

selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensinya 

sehingga sesuatu yang tampaknya sukar dan kompleks menjadi lebih 

bermakna bagi siswa karena dia telah memperoleh pemahaman.53 

Mendidik adalah memusatkan diri pada upaya pengembangan afeksi 

siswa, sesudah itu barulah pada pengembangan kognisi dan keterampilannya. 

Melakukan pekerjaan mendidik seperti ini tidaklah gampang. Hanya orang-

orang yang sudah belajar banyak tentang pendidikan dan sudah terlatih 

mampu melaksanakannya. Ini berarti pekerjaan mendidik memang harus 

profesional. Profesionalisasi seperti ini di bidang pendidikan memang harus 

dilakukan bila ingin pendidikan berhasil.54 

Menurut Rafika Isni Delayasha, menjadi seorang guru bukanlah 

pekerjaan yang mudah. Tidak hanya bermodalkan penguasaan materi saja, 

guru juga harus memiliki keterampilan, kemampuan, harus cinta terhadap 

pekerjaannya dan memiliki kode etik sebagai guru. Rafika Isni Delayasha 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

profesional guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah siswa muslim kelas VIII 

                                                           
52 Nasution, Berbagai Pedekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), 123.  
53 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), 190. 
54 Made Pidarta, Landasan Pendidikan (Jakarat: PT Rineka Cipta,1997), 268-169. 
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di SMP Sapta Andika Denpasar sebesar 8,9 sedangkan sisanya dipengaruhi 

faktor lainnya.55 

 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran sebagaimana dikutip Sugiyono, kerangka 

berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.56 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas maka kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah:  

Variabel Independen (X1): kompetensi kepribadian guru 

  (X2): kompetensi profesional guru  

Variabel Dependen    (Y):  akhlak siswa 

1. Jika kompetensi kepribadian guru baik, maka akhlak siswa baik, begitu 

juga sebaliknya. 

2. Jika kompetensi profesional guru baik, maka akhlak siswa baik, begitu juga 

sebaliknya. 

3. Jika kompetensi kepribadian guru baik dan kompetensi profesional guru 

baik, maka akhlak siswa akan baik, begitu juga sebaliknya. 

 

 

                                                           
55 Rafika Isni Delayasha, “Pengaruh Pergaulan antar Teman dan Kompetensi Profesional 

Guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar 

Bali.” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 96. 
56 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 60.  
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik dengan data.57 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji sebagai berikut:  

Ha1: ada pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak siswa 

kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018/2019 

Ha2: ada pengaruh kompetensi profesional guru terhadap akhlak siswa 

kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018/2019 

Ha3: ada pengaruh secara bersama-sama kompetensi kepribadian dan 

profesional guru terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan 

tahun ajaran 2018/2019 

 

 

 

 

 

                                                           
 57 Ibid., 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, 

yiatu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan dat berupa 

angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.1 

Penelitian ini termasuk dalam metode penelitian non eksperimen yang berjenis 

penelitian ex-post facto. Penelitian ex-post facto merupakan penyelidikan 

secara empiris yang sistematik. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mempunyai 

kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas karena manifestasi 

fenomenasukar dimanipulasi. 2  

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yakni 2 variabel independen dan 1 

variabel dependen. Variabel independennya kompetensi kepribadian guru dan 

kompetenai profesional guru, sedangkan variabel dependennya yaitu akhlak 

siswa.  

Dalam penelitian ini yang akan diujikan adalah variabel kompetensi 

kepribadian guru (X1), variabel kompetensi profesional guru (X2), dan variabel 

akhlak siswa (Y). Untuk mengetahui apakah ada kompetensi kepribadian dan 

profesional guru terhadap akhlak siswa dilakukan analisis regresi ganda.  

 

 

                                                           
1 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 105. 
2 Deni Dermawan, Metoe Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

40. 
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 Gambar 1 

Desain Penelitian 

 

Keterangan:  

X1: Kompetensi kepribadian guru 

X2: Kompetensi profesional guru 

Y: Akhlak siswa  

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, 

populasi bukan hanya orang tetapi juga subjek dan benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah objek/subjek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakter/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek 

itu.3 

                                                           
 3 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, 80. 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa/siswi kelas XI di SMAN 1 Jenangan. Siswa/siswi kelas XI yang 

terbagi menjadi 3 kelas yang secara keseluruhan berjumlah 70 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

Suharsimi Arikunto berpendapat apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semuanya.4 Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

menggunakan seluruh populasi yaitu 70 siswa-siswi kelas XI SMAN 1 

Jenangan tahun ajaran 2018/2019 sebagai sampelnya.  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Lebih khususnya teknik yang digunakan 

                                                           
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), 120. 
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adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.5 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.6  

1. Angket/kuesioner  

Angket atau merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, 

kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas.7  

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket. Dari angket 

tersebut, peneliti menggunakan angket yang jawabannya mengacu pada 

skala likert. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradiasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata, misalnya sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk 

                                                           
5 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, 84-85.  
 6 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 101. 

7 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, 142.  
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keperluan analisis kuantitatif, maka setiap jawaban dapat diberi skor.8 Skala 

likert pada penelitian ini dapat diberi skor sebagai berikut. 

Tabel 2 

Skor Alternatif Jawaban 

 

 

Pengumpulan data menggunakan angket dalam penelitian ini adalah 

untuk mencari data mengenai kesadaran diri dan motivasi diri dan 

kedisiplinan siswa. Sebelum disebarkan, angket akan diuji validitas dan 

reliabilitas pada 20 responden yang berasal dari luar sampel.. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Adapun dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.9 Dapat 

dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih 

yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.10  

                                                           
 8 Ibid., 93. 

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek, 206. 
10 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 222. 

Pernyataan Positif (+) Pernyataan Negatif (-) 

Selalu  : 4 

Sering  : 3 

Jarang  : 2 

Tidak pernah : 1 

Selalu  : 1 

Sering  : 2 

Jarang  : 3 

Tidak pernah : 4 
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a) Data tentang kompetensi kepribadian guru di SMAN 1 Jenangan. 

b) Data tentang kompetensi profesional guru di SMAN 1 Jenangan. 

c) Data tentang akhlak siswa di SMAN 1 Jenangan. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3 

Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data 

Varibel  Sub-

variabel  

Indikator  No.  Item 

sebelum 

uji  coba  

No.  Item 

sesudah 

uji  coba  

+ -  +  -  

Variabel 

Independen 

(X1): 

Kompetensi 

kepribadian 

guru 

 

 

Kepribadian 

yang mantap 

dan stabil 

• Bertindak sesuai dengan norma 

hukum 
1, 2, 25, 1 - 

• Bertindak sesuai dengan norma 

sosial 
3, 4,  26, 2, 3 14, 

• Bangga menjadi guru 
5, 6, 27, 4, 5, 15, 

• Memiliki konsistensi dalam 

bertindak sesuai dengan norma 
7, 8, 28, 6, - 

Kepribadian 

yang dewasa 
• Menampilkan kemandirian 

dalam bertindak sebagai 

pendidik 

9, 

10, 

29, - 16, 

• Memiliki etos kerja sebagai 

guru 
11, 

12, 

30, 7, 17, 

Kepribadian 

yang arif 
• Menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan 

peserta didik, sekolah dan 

masyarakat 

13, 

14, 

31, 8, 9, - 

• Menunjukkan keterbukaan 

dalam berpikir dan bertindak 
15, 

16, 

32, 10, - 

Kepribadian 

yang 

berwibawa 

• Memiliki perilaku yang 

berpengaruh positif terhadap 

peserta didik 

17, 

18, 

33, - 18, 

• Memiliki perilaku yang 

disegani 
19, 

20, 

34, 11, 

12, 

- 

Berakhlak 

mulia dan 

dapat menjadi 

teladan 

• Bertindak sesuai dengan norma 

religius (iman, takwa, jujur, 

ikhlas, suka menolong) 

21, 

22, 

35, - 19, 

• Memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik 
23, 

24, 

36 13, 20, 
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Varibel  Sub-

variabel  

Indikator  No.  Item 

sebelum 

uji  coba  

No.  Item 

sesudah 

uji  coba  

+ -  +  -  

(X2): 

Kompetensi 

profesional 

guru  

 

Menguasai 

substansi 

keilmuan yang 

terkait dengan 

bidang studi 

• Memahami materi ajar yang 

ada dalam kurikulum sekolah 
1, 2, 

3,  

18, 

19, 

1, 

2, 

3, 

14, 

• Memahami struktur, konsep, 

dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren 

dengan materi ajar 

4, 5, 

6, 7, 

20, 

21, 

4, 

5, 

6. 

15, 

16, 

• Memahami hubungan konsep 

antarmata pelajaran terkait 
8, 9, 

10, 

11, 

22, 7, 

8, 

9, 

- 

• Menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari 

12, 

13, 

14, 

23, 

24, 

10, 

11, 

17, 

18, 

Mengusai 

struktur dan 

metode 

keilmuan 

• Menguasai langkah-langkah 

penelitian dan kajian kritis 

untuk memperdalam 

pengetahuan atau materi 

bidang studi 

15, 

16, 

17,  

25, 12, 

13, 

19, 

Variabel 

Dependen 

(Y): Akhlak 

siswa  

Akhlak 

terhadap Allah 
• Menauhidkan allah 

1, 2,  30, 1, - 

• Berbaik sangka kepada allah 

 
3, 4, 31, 2, - 

• Dzikrulla>h 
5, 6, 32, 3, - 

• Tawakal 
7, 8, 33, 4, 19, 

Akhlak 

terhadap diri 

sendiri 

• Sabar 
9, 

10, 

34, 5, 6, 20 

• Syukur 
11, 

12, 

35, 7, 21, 

• Menunaikan amanah 
13, 

14, 

36, 8, 22, 

• Benar/jujur 
15, 37, 

38, 

9, 23, 

• Menepati janji 
16, 

17, 

39, 10, 24, 

• Memelihara kesucian diri 
18, 40, 

41, 

11, 25, 

Akhlak kepada 

keluarga 
• Berbakti kepada orang tua 

19, 

20, 

42,  12, 

13, 

26, 

• Bersikap baik kepada saudara 
21, 

22, 

43, 14, 

15, 

- 

Akhlak kepada 

masyarakat 
• Berbuat baik kepada tetangga 

23, 

24, 

44, 16, 

17, 

27, 
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Varibel  Sub-

variabel  

Indikator  No.  Item 

sebelum 

uji  coba  

No.  Item 

sesudah 

uji  coba  

+ -  +  -  

 • Menolong orang lain 
25, 45, 

46, 

18, 28, 

Akhlak 

terhadap 

lingkungan 

 

• Memelihara dan menyantuni 

binatang 
26, 

27, 

47, - 29, 

• Memelihara dan menyayangi 

tumbuh-tumbuhan 
28, 

29, 

48, - 30, 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah 

jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.11 Analisis data 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program Excel dan 

Statistical Product And Services Solution (SPSS Statistics Version 23). 

1. Tahap Prapenelitian 

a. Uji Validitas  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti istrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Uji 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket. 

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. 

Perhitungan validitas instrumen kompetensi kepribadian guru (X1) dan 

                                                           
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

243.  
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kompetensi profesional guru (X2) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat yaitu akhlak siswa (Y) dibantu dengan menggunakan 

program SPSS Statistics Version 23. 

Untuk mengetahui validitasnya, peneliti menyebarkan 

instrumen tersebut kepada responden yaitu 20 siswa kelas XI MA 

Muhammadiyah 2 Yanggong Jenangan yang bukan responden 

sebenarnya. Penghitungan uji validitas instrumen yang digunakan 

peneliti terdapat pada lampiran 3 dan 4.  

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen terhadap 

responden adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi 

dengan tabel nilai koefisien korelasi product moment pada taraf 

kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,444 (df = n-k). Apabila 

rhitung> r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid, 

apabila r hitung < r tabel maka soal dinyatakan tidak valid. 12 Adapun hasil 

dari penghitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi 

di bawah ini:  

Tabel 4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Variabel   No.  “r” hitung  “r” tabel  Keterangan 

Kompetensi 

Kepribadian 

Guru  

1. 0,656 0,444 Valid 

2. 0,333 0,444 Tidak Valid 

3. 0,766 0,444 Valid 

4. 0,490 0,444 Valid 

5. 0,736 0,444 Valid 

6. 0,649 0,444 Valid 

7. 0,085 0,444 Tidak Valid 

                                                           
12 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
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Variabel   No.  “r” hitung  “r” tabel  Keterangan 

8. 0,662 0,444 Valid 

9. 0,315 0,444 Tidak Valid 

10. 0,243 0,444 Tidak Valid 

11. 0,593 0,444 Valid 

12. 0,050 0,444 Tidak Valid 

13. 0,466 0,444 Valid 

14. 0,468 0,444 Valid 

15. 0,321 0,444 Tidak Valid 

16. 0,502 0,444 Valid 

17. 0,148 0,444 Tidak Valid 

18. 0,243 0,444 Tidak Valid 

19. 0,477 0,444 Valid 

20. 0,651 0,444 Valid 

21. 0,185 0,444 Tidak Valid 

22. 0,325 0,444 Tidak Valid 

23. 0,649 0,444 Valid 

24. 0,123 0,444 Tidak Valid 

25. 0,284 0,444 Tidak Valid 

26. 0,734 0,444 Valid 

27. 0,595 0,444 Valid 

28. 0,321 0,444 Tidak Valid 

29. 0,466 0,444 Valid 

30. 0,695 0,444 Valid 

31. 0,228 0,444 Tidak Valid 

32. 0,083 0,444 Tidak Valid 

33. 0,501 0,444 Valid 

34. 0,304 0,444 Tidak Valid 

35. 0,819 0,444 Valid 

36. 0,698 0,444 Valid 

 

Dari tabel uji validitas instrumen kompetensi kepribadian 

sebanyak 36 item soal, terdapat 20 soal dinyatakan valid, dan ada 16 

soal yang dinyatakan tidak valid. Dari 20 soal yang valid tersebut 

adalah soal yang rhitung > 0,444 yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 

14, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 36. Soal yang valid tersebut 

selanjutnya dipakai untuk mengambil data dalam penelitian ini. 



56 

 

 

Adapun soal tidak valid yang rhitung < 0,444 yaitu nomor 2, 7, 9, 10, 12, 

15, 17 18, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 34 tidak diikutkan pada analisa 

selanjutnya. 

Tabel 5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Kompetensi 

Profesional Guru 

Variabel  No.  “r” hitung  “r” tabel  Keterangan 

Kompetensi 

Profesional 

Guru 

1. 0,622 0,444 Valid 

2. 0,784 0,444 Valid 

3. 0,691 0,444 Valid 

4. 0,511 0,444 Valid 

5. 0,802 0,444 Valid 

6. 0,220 0,444 Tidak Valid 

7. 0,762 0,444 Valid 

8. 0,183 0,444 Tidak Valid 

9. 0,471 0,444 Valid 

10. 0,882 0,444 Valid 

11. 0,672 0,444 Valid 

12. 0,359 0,444 Tidak Valid 

13. 0,810 0,444 Valid 

14. 0,709 0,444 Valid 

15. 0,609 0,444 Valid 

16. 0,557 0,444 Valid 

17. 0,358 0,444 Tidak Valid 

18. 0,652 0,444 Valid 

19. 0,360 0,444 Tidak Valid 

20. 0,601 0,444 Valid 

21. 0,511 0,444 Valid 

22. 0,355 0,444 Tidak Valid 

23. 0,767 0,444 Valid 

24. 0,666 0,444 Valid 

25. 0,450 0,444 Valid 

 

Dari tabel uji validitas instrumen soal profesional guru 

sebanyak 25 item soal, terdapat 19 soal dinyatakan valid, dan ada 6 soal 

yang dinyatakan tidak valid. Dari 19 soal yang valid tersebut adalah 

soal yang rhitung > 0,444 yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 
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14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25. Soal yang valid tersebut selanjutnya 

dipakai untuk mengambil data dalam penelitian ini. Adapun soal yang 

rhitung < 0,444 yaitu nomor 6, 8, 12, 17, 19, 22 karena tidak valid, maka 

item soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian. 

Tabel 6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Akhlak 

Siswa 

Variabel   No.  “r” hitung  “r” tabel  Keterangan 

Akhlak 

Siswa 

1. 0,277 0,444 Tidak Valid 

2. 0,450 0,444 Valid 

3. 0,437 0,444 Tidak Valid 

4. 0,603 0,444 Valid 

5. 0,685 0,444 Valid 

6. 0,436 0,444 Tidak Valid 

7. 0,241 0,444 Tidak Valid 

8. 0,715 0,444 Valid 

9. 0,796 0,444 Valid 

10. 0,691 0,444 Valid 

11. 0,939 0,444 Valid 

12. 0,426 0,444 Tidak Valid 

13. 0,562 0,444 Valid 

14. 0,122 0,444 Tidak Valid 

15. 0,527 0,444 Valid 

16. 0,161 0,444 Tidak Valid 

17. 0,833 0,444 Valid 

18. 0,515 0,444 Valid 

19. 0,919 0,444 Valid 

20. 0,510 0,444 Valid 

21. 0,486 0,444 Valid 

22. 0,722 0,444 Valid 

23. 0,704 0,444 Valid 

24. 0,614 0,444 Valid 

25. 0,700 0,444 Valid 

26. 0,046 0,444 Tidak Valid 

27. 0,120 0,444 Tidak Valid 

28. 0,303 0,444 Tidak Valid 

29. 0,155 0,444 Tidak Valid 

30. 0,406 0,444 Tidak Valid 

31. 0,001 0,444 Tidak Valid 

32. 0,434 0,444 Tidak Valid 
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Variabel   No.  “r” hitung  “r” tabel  Keterangan 

33. 0,564 0,444 Valid 

34. 0,482 0,444 Valid 

35. 0,592 0,444 Valid 

36. 0,483 0,444 Valid 

37. 0,662 0,444 Valid 

38. 0,348 0,444 Tidak Valid 

39 0,508 0,444 Valid 

40. 0,654 0,444 Valid 

41. 0,373 0,444 Tidak Valid 

42. 0,456 0,444 Valid 

43. 0,310 0,444 Tidak Valid 

44. 0,616 0,444 Valid 

45. 0,426 0,444 Tidak Valid 

46. 0,554 0,444 Valid 

47. 0,444 0,444 Valid 

48 0,811 0,444 Valid 

 

Dari tabel uji validitas instrumen soal akhlak siswa sebanyak 48 

item soal, terdapat 30 soal dinyatakan valid, dan ada 18 soal yang 

dinyatakan tidak valid. Dari 19 soal yang valid tersebut adalah soal 

yang rhitung > 0,444 yaitu item nomor 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48. 

Soal yang valid tersebut selanjutnya dipakai untuk mengambil data 

dalam penelitian ini. Adapun soal yang rhitung < 0,444 yaitu nomor 1, 3, 

6, 7, 12, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 43, 45 karena tidak 

valid, maka item soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam 

penelitian. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan seluruh 

instrumen yang valid dan tidak valid. Bahwasanya, instrumen yang 

akan digunakan dalam analisa selanjutnya sudah mewakili semua 
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instrumen, sehingga dapat dikatakan seluruh instrumen pada masing-

masing variabel ini valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten.13 

Adapun cara menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dengan menggunakan rumus koefisien alpha cronbach. Nilai alpha 

dikonsuktasikan dengan tabel r product moment, jika nilai alpha lebih 

besar maka konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel 

adalah reliabel. Untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen 

peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi. Sebagaimana terdapat 

pada tabel berikut: 14 

Tabel 7 

Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

 

                                                           
 13 Ibid., 110. 

14 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2000), 75. 
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Setelah dilakukan uji reliabilitas pada masing-masing variabel 

dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics Version 23. Data yang 

diperoleh terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel rtotal tes (alfa 

cronbach) 

rtabel Keterangan 

Kompetensi Kepribadian Guru 

(x1) 

0,754 0,444 Reliabel  

Kompetensi Profesional Guru 

(x2) 

0,757 0,444 Reliabel 

Akhlak Siswa (Y) 0,750 0,444 Reliabel 

 

Adapun perhitungan reliabilitas instrumen penelitian terdapat 

pada lampiran 5. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1)  Instrumen kompetensi kepribadian memiliki koefisien reliabilitas 

sebesar 0,754 > 0,444, sehingga instrumen dikatakan reliabel 

dengan tingkat reliabilitas tinggi. 

2) Instrumen kompetensi profesional guru memiliki koefisien 

reliabilitas sebesar 0,757 > 0,444, sehingga instrumen dikatakan 

reliabel dengan tingkat reliabilitas tinggi. 

3) Instrumen akhlak siswa memiliki koefisien reliabilitas sebesar 

0,750 > 0,444, sehingga instrumen dikatakan reliabel dengan 

tingkat reliabilitas tinggi. 

Hasil konsultasi menunjukkan bahwa rhitung > r tabel. Untuk itu 

dapat disimpulkan bahwa instrumen di atas adalah reliabel. 
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2. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan rumus statistik kita perlu mengetahui 

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui 

asumsi dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih 

bijak dalam penggunaannya dan perhitungannya. Peneliti diwajibkan 

melakukan uji asumsi/prasyaratan tersebut agar dalam penggunaan rumus 

tersebut dan hasil yang kita dapatkan tidak menyimpang dari ketentuan 

yang berlaku.15 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk 

mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program SPSS 

Statistic Version 23. Selanjutnya untuk mengetahui apakah distribusi 

frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan probobilitas atau signifikansi dengan alpha 0,05. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data 

normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 

tidak normal.16 

b. Uji Linieritas  

                                                           
15 Retno Widyanigrum, Statistika (Yogyakarta: Felicha, 2015), 203. 
16 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Felicha, 2016), 38-54. 
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Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

pada analisis regresi linier sederhana dan analisi regresi linier ganda. 

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari 

variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan 

model regresi tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya. 

Untuk mempercepat perhitungan uji linieritas, peneliti juga 

memanfaatkan program SPSS Statistic Version 23. Selanjutnya apabila 

P-value lebih besar dari alpha 0,05, maka garis regresi X1 terhadap Y 

dan X2 Terhadap Y linier.17 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas/independent 

variabel (x1, x2, x3, x4...., xn), di mana akan diukur tingkat asosiasi 

(keeratan) hubungan antara variabel bebas tersebut melalui besaran 

koefisien korelasi (r). Adapun dikatakan terjadi multikolinieritas 

apabila koefisien korelasi antara variabel bebas (x1, dan x2, x3 dan x4, 

dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). 

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi 

antarvariabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). Untuk 

pengujian uji multikolinieritas peneliti menggunakan program SPSS 

                                                           
17 Ibid., 55-61. 
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Statistis Version 23. Dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas 

dapat menggunakan cara sebagai berikut: 18 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 

secara statistik (α) 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerance (α) dan variance 

inflation factor (VIF) dapat dicari dengan menggabungkan kedua 

nilai tersebut sebagai berikut: 

- Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF 

- Besar nilai variance inflation factor (VIF): VIF = 1/ α 

Variabel bebas mengalami multikolinierias jika α hitung < α dan 

VIF hitung > VIF.  

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika α hitung > α 

dan VIF hitung < VIF.  

d. Uji Heteroskodastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai 

sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama 

maka disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak 

sama/berbeda maka disebut terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mempercepat perhitungan ini peneliti juga menggunakan SPSS 

                                                           
18 Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus, 121-122. 
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Statistics Version 23. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

heteroskodastisitas dengan uji glejser adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka 

kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskodastisitas dalam 

model regresi. 

2) Sebaliknya, Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka 

kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskodastisitas dalam 

model regresi. 

e. Uji Autokolerasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokolerasi, jika terjadi autokolerasi maka persamaan tersebut 

menjadi tidak baik/tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi 

baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu 

periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode t-1 

(sebelumnya).19 Untuk mempercepat perhitungan ini peneliti juga 

menggunakan SPSS Statistics Version 23. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi uji Durbin-

Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:  

4) Jika dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka 

hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.  

                                                           
19 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS: Untuk Skripsi, Tesis, dan 

Disertai Contoh-Contoh Penelitian dan Interpretasi Output SPSS (Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta, 2013), 122. 
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5) Jika dw terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, 

yang berarti tidak ada autokorelasi. 

6) Jika dw terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL) 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.  

 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah no. 1 dan 2 

yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk 

mengetahui apakah variabel independen yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata secara serentak terhadap variabel dependen, yaitu 

pengaruh variabel kompetensi kepribadian guru (X1) terhadap akhlak siswa 

(Y) dan pengaruh kompetensi profesional guru (X2) terhadap akhlak siswa 

(Y). Peneliti menggunakan program SPSS Statistics Version 23 untuk 

mengolah data. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan output 

SPSS adalah sebagai berikut: 

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 maka H0 

ditolak. 

2) Cara 2: jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, sebaliknya jika t hitung > t 

tabel maka H0 ditolak.20 

                                                           
20 C. Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk Ilmu Sosial Kesehatan-Konsep 

& Penerapannya Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Andi, 2013), 168. 
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Dilakukan uji t untuk pengujian signifikansi regresi sederhana, 

yaitu untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Nilai t hitung dilihat pada konstanta regresi, sedangkan t tabel dengan alpha 

adalah 0,05. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi sederhana 

menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut. Untuk 

mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu 

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui berapa 

presentase variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu dengan 

cara mengalikan R Square dengan 100%. 

b. Analisis Regresi Linier Ganda 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah no.3 yaitu 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui 

pengaruh antara kedua variabel bebas yaitu kompetensi kepribadian guru 

(X1) dan kompetensi profesional guru (X2) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat yaitu akhlak siswa (Y). Peneliti menggunakan SPSS 

Statistics Version 23 untuk mengolah data. Adapun pengambilan keputusan 

output SPSS adalah sebagai berikut:  

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 maka H0 

ditolak. 
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2) Cara 2: jika F hitung < F tabel maka H0 diterima, sebaliknya jika F hitung > 

F tabel maka H0 ditolak.21 

Dilakukan uji F untuk pengujian regresi ganda yaitu untuk melihat 

pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Adapun rumus persamaan garis regresi linier berganda yang 

digunakan yaitu Y= a+b1X1+b2X2.
22 Untuk mengetahui besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan melihat output SPSS 

tabel Anova B. Untuk mengetahui berapa presentase variabel terikat 

dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama yaitu dengan cara 

mengalikan R Square dengan 100%.  

 

                                                           
21 Ibid., 169-171 
22 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 405. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat SMAN 1 Jenangan 

SMAN 1 Jenangan berdiri pada tahun 2003. SMA tersebut berdiri 

sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Kabupaten 

Ponorogo bahwa setiap kecamatan sekurang-kurangnya harus memiliki satu 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1). Untuk itu pemerintah 

Kabupaten Ponorogo memberikan dana terhadap Kecamatan Jenangan 

untuk mendirikan sekolah tersebut. Akhirnya, pada tahun 2003 didirikanlah 

sebuah lembaga sekolah dengan nama SMAN 1 Jenangan Ponorogo.  

Mulai awal berdirinya, lembaga sekolah ini langsung mendapatkan 

status Negeri dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 301051103004. 

Sedangkan nomor akte pendiriannya yaitu 425/828/405.51/2003. SMAN 1 

Jenangan mendapatkan status Akreditasi A tepatnya pada tahun 2012. 

Kepala SMAN 1 Jenangan pertama kali yakni Bapak Suroto PLT. Setelah 

Bapak Suroto kepala sekolah digantikan dengan Bapak Drs. Joko Susilo, 

S.Pd., M.Hum sampai tahun 2010.selanjutnya kepala sekolah digantikan 

oleh Bapak Drs. Subandi, M.Pd sampai 2015, setelah itu digantikan PLT 

Bapak Drs. Sugeng Subagyo, M.Pd dan digantikan lagi oleh bapak Mursid, 

S.Pd, M.Pd sampai saat ini.80 

                                                           
80 Transkrip Dokumentasi tentang Sejarah Berdirinya SMAN 1 Jenangan 
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2. Letak Geografis SMAN 1 Jenangan  

SMAN 1 Jenangan terletak di Jalan Raya Ngebel, Desa Semanding. 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kode 

Pos 63492 dengan nomor telepon (0352)531952. Berada pada ketinggian 

±350 meter di atas permukaan air laut dan berada di lereng gunung 

Dangean, sehingga kondisi tanah tidak rata/bertingkat dari bangunan satu 

ke bangunan lainnya. SMAN 1 Jenangan diletakkan di Desa Semanding 

kerena tanah di wilayah tersebut harganya masih murah. Sebelum didirikan 

sekolah, tanah tersebut digunakan sebagai kebun oleh salah satu warga desa. 

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya sekolah tingkat SMA di 

lingkungan mereka.81 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SMAN 1 Jenangan 

a. Visi 

Terwujudnya budaya prestasi dan memiliki keterampilan hidup 

berdasarkan imtaq, iptek dan berakhlak mulia. 

b. Misi 

1) Menumbuhkembangkan semangat dan budaya berprestasi baik 

akademik maupun non akademik kepada seluruh warga sekolah. 

2) Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi landasan berfikir, bertindak, bertingkah laku 

mulia dan santun. 

                                                           
81 Transkrip Dokumentasi tentang Letak Geografis SMAN 1 Jenangan 
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3) Meningkatkan kemampuan akademik sebagai bekal melanjutkan 

studi ke pendidikan tinggi. 

4) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris 

dan bahasa Arab. 

5) Mengembangkan keterampilan mengoperasikan komputer dan 

internet. 

c. Tujuan sekolah 

1) Memiliki prestasi tinggi pada tiap mata pelajaran. 

2) Dapat mencapai NUN di atas minimal kelulusan yang ditetapkan. 

3) Memiliki budaya membaca yang kuat, terarah dan teratur. 

4) Dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri bagi yang melanjutkan.82  

4. Keadaan Guru, Tenaga Pendukung, Siswa, dan Sarana Prasarana 

a. Keadaan Guru dan Tenaga Pendukung 

Adapun untuk menyiapkan dan menciptakan lulusan yang 

terbaik dan berkualitas tentu yang paling utama adalah perekrutan 

tenaga pendidik yang handal dan juga mempunyai kemampuan sesuai 

dengan bidang keilmuan yang diperlukan dalam lembaga. Untuk 

menunjang lulusan yang berkualitas ada banyak tenaga pengajar di 

SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 28 tenaga 

pengajar.  

Selain itu bukan hanya tenaga kerja yang handal dan 

berkompeten dalam bidangnya. Di SMAN 1 Jenangan ditunjang dengan 

                                                           
82 Transkrip Dokumentasi tentang Visi, Misi, dan Tujuan SMAN 1 Jenangan 
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para tenaga kependidikan atau karyawan yang sangat membantu 

keberlangsungan proses belajar mengajar.83  

Tabel 9 

Guru-guru yang mengajar di SMAN 1 Jenangan 

 

 

 

b. Data Siswa SMAN 1 Jenangan 

                                                           
83 Transkrip Dokumentasi tentang Guru dan Tenaga Pendukung SMAN 1 Jenangan 

No. Nama Guru Mata Pelajaran 

1. Ani Pujiastuti Pendidikan Keterampilan, Ekonomi 

2. Apriliana Fitri Anggraini Muatan Lokal Bahasa Daerah 

3. Bagus Nanang Mei 

Harnanto 

Ekonomi, LIN EKO, Prakarya dan 

Kewirausahaan 

4. Bahrul Hidayah Bahasa Inggris 

5. Dwiyono 

 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

6. Erni Nur Azizah 

 

Prakarya dan Kewirausahaan, Biologi, 

LIN BIO, Pendidikan Keterampilan 

7. Esti Suprapti BAM LIN FIS, Fisika 

8. Farida Kristianawati Matematika (Umum) 

9. Fauziana Meikowati Geografi, LIN GEO 

10 Laily Zuniati Biologi  

11. Nike Nurdianingsih 

 

Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti, Pendidikan Agama Islam 

12. Nurnaningtyas Sejarah, Sejarah Indonesia 

13. Puguh Sediyanto Fisika 

14. Purwindarti 

 

 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pendidikan 

Kewarganegaraan 

15. Rahajeng Drianing Wulan Bahasa Inggris 

16. Sariyono Pendidikan Kewarganegaraan 

17. Setyo Handono Seni Budaya 

18. Sholikin Sosiologi 

19. Siti Fatonah 

 

Bimbingan dan Konseling/Konselor 

(BP/BK) 

20. Sri Mulatsih 

 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan 

21. Sri Wahyuni Kimia, Pendidikan Keterampilan 

22. Sutrisno 

 

Matematika (Umum), Matematika 

(Peminatan) 

23. Suyono Bahasa Indonesia 

24. Tohir Pendidikan Agama Islam 

25. Tri Harjanti Budi Setiyasih Kimia, Pendidikan Keterampilan 

26. Yustika Hari Wahyuwono 

 

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 
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Siswa adalah mereka yang resmi menjadi siswa di SMAN 1 

Jenangan dan telah terdaftar dalam buku induk siswa. Keadaan siswa 

dan siswi saat peneliti melakukan penelitian tahun ajaran 2018/2019 

yang berjumlah 202 siswa yang meliputi kelas X, XI, dan XII. Siswa 

sekolah SMAN 1 Jenangan merupakan siswa yang berpartisipasi dan 

dapat membanggakan nama sekolah baik di dalam kota maupun di luar 

kota Ponorogo.84 

Tabel 10 

Data Siswa-siswi SMAN 1 Jenangan 

 

No. Kelas Laki-laki Perempuan Total 

1. X MIPA 1 6 18 25 

2. X IPS 1 8 16 24 

3. X IPS 2 8 15 23 

Jumlah 24 48 72 

4. XI IPA 1 6 18 24 

5. XI IPA 2 10 13 23 

6. XI IPS 14 9 23 

Jumlah 30 40 70 

7. XII IPA 1 8 12 20 

8. XII IPA 2 6 14 20 

9. XII IPS 1 19 20 

Jumlah 15 19 60 

Jumlah Total 202 

 

c. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana sekolah sangat berpengaruh guna 

terlaksananya belajar yang representatif, yang pada akhirnya dapat 

membantu terbentuknya output yang baik. Sarana dan prasarana di 

SMAN 1 Jenangan termasuk dalam kategori baik. Terbukti terdapat 15 

ruang kelas untuk proses belajar mengajar dalam kondisi baik, 1 ruang 

                                                           
84 Transkrip Dokumentasi tentang Siswa-siswi SMAN 1 Jenangan 
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laboratorium fisika, 1 ruang laboratorium kimia, 6 kamar mandi, 1 buah 

ruang TU, 1 buah ruang tamu, 1 buah ruang kepala sekolah, 1 buah 

ruang UKS lengkap dengan peralatannya, 1 buah ruang BK dan 1 buah 

lab. Komputer. 

Sarana dan prasarana merupakan hal pokok yang harus dimiliki 

oleh sebuah lembaga pendidikan, dengan tunjangan sarana dan 

prasarana yang memadai sebuah lembaga pendidikan dapat mencapai 

tujuan pendidikan yang optimal sesuai dengan tujuan sekolah seperti 

yang tercantum dalam visi dan misi SMAN 1 Jenangan untuk 

menjadikan siswa lebih kompeten.85 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kompetensi Kepribadian Guru SMAN 1 Jenangan 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang kompetensi kepribadian guru SMAN 1 Jenangan. 

Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa kelas XI 

SMAN 1 Jenangan yang berjumlah 70 siswa.  

Skor angket kompetensi kepribadian guru dapat dilihat pada 

lampiran 6. Adapun rekapitulasi skor angket kompetensi kepribadian guru 

dapat dilihat dalam tabel. 

 

 

                                                           
85 Transkrip Dokumentasi tentang Sarana dan Prasarana SMAN 1 Jenangan 
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Tabel 11 

Skor Jawaban Angket Kompetensi Kepribadian Guru 

Siswa Kelas XI SMAN 1 Jenangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deskripsi Data tentang Kompetensi Profesional Guru SMAN 1 Jenangan 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang kompetensi profesional guru SMAN 1 Jenangan. 

Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa kelas XI 

SMAN 1 Jenangan yang berjumlah 70 siswa. 

Skor angket kompetensi profesional guru dapat dilihat pada 

lampiran 6. Adapun rekapitulasi skor angket kompetensi profesional guru 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 12 

Skor Jawaban Angket Kompetensi Profesional Guru Siswa 

Kelas XI SMAN 1 Jenangan 

No. Skor Angket Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Frekuensi 

1. 58 1 

2. 61 1 

3. 62 7 

4. 63 5 

5. 64 5 

6. 65 5 

7. 66 4 

8. 67 3 

9. 68 4 

10 69 3 

11. 70 6 

12. 71 4 

13. 72 2 

14. 73 3 

15. 74 2 

16. 75 5 

17. 76 3 

18. 77 3 

19. 78 1 

20. 79 3 

 Jumlah  70 

No. Skor Angket Kompetensi 

Kepribadian Guru 

Frekuensi 

1. 68 2 
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3. Deskripsi Data tentang Akhlak Siswa Kelas XI SMAN 1 Jenangan 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang akhlak siswa kelas XI SMAN 1 Jenangan. Data ini 

diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa kelas XI SMAN 1 

Jenangan yang berjumlah 70 siswa. Adapun rekapitulasi skor angket akhlak 

siswa dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 13 

Skor Jawaban Angket Akhlak Siswa Kelas XI SMAN 1 

Jenangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor angket akhlak siswa dapat dilihat pada lampiran 6. Setelah 

peneliti memperoleh data yang peneliti butuhkan sesuai dengan 

2. 70 12 

3. 71 10 

4. 72 12 

5. 73 17 

6. 74 4 

7. 75 7 

8. 76 6 

 Jumlah  70 

No. Skor Angket Akhlak Siswa Frekuensi 

1. 94 1 

2. 96 1 

3. 98 1 

4. 99 5 

5. 100 5 

6. 101 4 

7. 102 4 

8. 103 1 

9. 104 7 

10 105 7 

11. 106 3 

12. 107 9 

13. 108 9 

14. 109 1 

15. 110 1 

16. 111 5 

17. 112 2 

18. 113 2 

19. 116 1 

20. 117 1 

 Jumlah  70 
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pembahasan skripsi ini, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum 

diadakan analisis data. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)  

1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti normal atau tidak guna memenuhi asumsi klasik 

tentang kenormalan data. Uji normalitas ini menggunakan rumus 

Kolmogorov Smimov dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 14 

Uji Normalitas Data Kompetensi Kepribadian, Profesional Guru 

dan Akhlak Siswa 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smimov tersebut diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu variabel 

kompetensi kepribadian guru (X1) 0,200, variabel kompetensi 

profesional guru (X2) 0,186, dan variabel akhlak siswa (Y) 0,174. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data 
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normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 

tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

kompetensi kepribadian guru (X1), variabel kompetensi profesional 

guru (X2), dan variabel akhlak siswa (Y) berdistribusi normal 

b. Uji Linieritas Data 

Linieritas adalah hubungan linier antarvariabel, yakni setiap ada 

perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan besaran 

yang sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya hubungan 

linieritas tersebut perlu dilakukan uji linieritas. Adapun perhitungan 

menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15 

Uji Linieritas Data Kompetensi Kepribadian Guru dan Akhlak 

Siswa

 
 

 

 

 

Tabel 16 

Uji Linieritas Data Kompetensi Profesional Guru dan Akhlak 

Siswa 
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Koefisien linieritas dapat dilihat di kolom F dan Sig. Pada baris 

Deviation from Linearity. Ketentuannya adalah jika sig (P) > 0,05 = 

linier, sedangkan Sig. (P) < 0,05 = tidak linier. 

a. Pasangan variabel “Kompetensi Kepribadian Guru” dan “Akhlak 

Siswa” memiliki F = 1,275 dan Sig = 0,244 

b. Pasangan variabel “Kompetensi Profesional Guru” dan “Akhlak 

Siswa” memiliki F = 1,340 dan Sig = 0,219 

Tingkat Signifikansi kedua pasang variabel di atas 0,05 (P > 

0,05). Dengan demikian, hubungan data skor kedua pasang variabel 

tersebut dinyatakan linier.  

c. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel 

bebas (variabel independen). Adapun dapat dikatakan terjadi 

multikolinieritas apabila koefisien korelasi antara variabel bebas (x1, 

dan x2, x3 dan x4, dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 

0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien 

korelasi antarvariabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 

0,60). 
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Tabel 17 

Uji Multikolinieritas Data Kompetensi Kepribadian, Profesional 

Guru dan Akhlak Siswa 

 

 

Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas dapat diketahui 

hasilnya sebagai berikut: 

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi antarvariabel bebas dari 

output di atas terlihat koefisien korelasi antarvariabel bebas sebesar 

-0,513 jauh dibawah 0,60 sehingga disimpulkan antarvariabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan Variance Inflation Factor 

(VIF).  

Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10, maka VIF = 

10. Adapun diperoleh VIF hitung (VIF X1= 1,357 dan VIF X2= 

1,357) < VIF 10 dan semua tolerance antarvariabel bebas 
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(0,737=73,7%) di atas 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa antarvariabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Heteroskodastisitas 

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

heteroskodastisitas dengan uji glejser adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka 

kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskodastisitas dalam 

model regresi. 

2) Sebaliknya, Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka 

kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskodastisitas dalam 

model regresi. 

Tabel 18 

Uji Heteroskodastisitas Data Kompetensi Kepribadian, 

Profesional Guru dan Akhlak Siswa 

 

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi (Sig.) 

untuk variabel kepribadian guru (X1) adalah 0,178. Sementara, nilai 

signifikansi (Sig.) untuk variabel profesional guru (X2) adalah 0,147. 

Dengan demikian dapat disimpulkan nilai signifikansi (Sig.) kedua 

variabel di atas lebih besar dari 0,05 berarti tidak terjadi gejala 

heteroskodastisitas dalam model regresi. 
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e. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Adapun uji 

autokorelasi ini menggunakan uji Durbin Watson (DW test).  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi uji Durbin-

Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Jika dw lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka 

hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.  

b. Jika dw terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, 

yang berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Jika dw terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), 

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.  

Tabel 19 

Uji Autokorelasi Data Kompetensi Kepribadian, Profesional 

Guru dan Akhlak Siswa 

 

Berdasarkan output di atas diketahui nilai dw 2,236. Selanjutnya 

nilai ini akan diabndingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah 

sampel n = 70 dan jumlah variabel 2 (k = 2) = 2,70 (dilihat pada tabel 
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Durbin Watson) diperoleh nilai dU 1,671 dan dL 1,554 . Nilai dw 2,236 

lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,6715 dan kurang dari (4-dU) 4-

1,671 = 2,329, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Data Tentang Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Profesional Guru Terhadap Akhlak Siswa Kelas XI SMAN 1 Jenangan 

Setelah peneliti melakukan perhitungan dan data yang diperoleh 

sudah normal dan linier, baik itu data kompetensi kepribadian guru, 

profesional guru maupun akhlak siswa, data tersebut belum dapat di 

mengerti sebelum diadakan analisis data. Untuk menganalisis data, 

peneliti menggunakan SPSS 23.  

1) Analisis data tentang kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak 

siswa 

Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian 

ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara kompetensi kepribadian guru dan akhlak siswa kelas XI 

SMAN 1 Jenangan, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 20 

Tabel Coeficient kompetensi kepribadian guru dan akhlak 

siswa 

 

Berdasarkan nilai t dari tabel di atas diperoleh thitung 4,260. 

Sedangkan, untuk mencari ttabel dapat dilihat pada tabel distribusi t, 

dengan menggunakan rumus: 

ttabel    = α/2  

    = 0,05/2 = 0,025 

Derajat kebebasan (df) = n-2  

= 70-2 = 68  

Diperoleh 0,025 ; 68 kemudian dilihat di distribusi nilai t 

tabel, maka didapat nilai ttabel sebesar 1,997. Karena thitung 4,260 > 

ttabel 1,997, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang 

artinya terima Ha1 yaitu ada pengaruh kompetensi kepribadian guru 

terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 

2018/2019. 
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Tabel 21 

Tabel Model Summary kompetensi kepribadian guru dan 

akhlak siswa 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,459 dan dijelaskan besar presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R2 sebesar 0,459 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

akhlak siswa kelas XI SMAN 1 Jenangan sebesar 45,9%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan terperinci dapat dilihat di lampiran 8. 

2) Analisis data tentang kompetensi profesional guru terhadap akhlak 

siswa 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

kompetensi profesional guru dan akhlak siswa XI SMAN 1 

Jenangan, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 22 

Tabel Coeficient kompetensi profesional guru dan akhlak siswa 

 

Berdasarkan nilai t dari tabel di atas diperoleh t hitung 2,440. 

Sedangkan, untuk mencari ttabel dapat dilihat pada tabel distribusi t, 

dengan menggunakan rumus: 

ttabel = α/2  

 = 0,05/2 = 0,025 

Derajat kebebasan (df) = n-2 = 70-2 = 68  

Diperoleh 0,025 ; 68 kemudian dilihat di distribusi nilai t 

tabel, maka didapat nilai ttabel sebesar 1,997. Karena t hitung 2,440 > 

ttabel 1,997, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang 

artinya terima Ha2 yaitu ada pengaruh kompetensi profesional guru 

terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 

2018/2019.  

Tabel 23 

Tabel Model Summary kompetensi profesional guru dan 

akhlak siswa 
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Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,284 dan dijelaskan besar presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R2 sebesar 0,284 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

akhlak siswa kelas XI SMAN 1 Jenangan sebesar 28,4%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan terperinci dapat dilihat di lampiran 8. 

3) Analisis data tentang pengaruh kompetensi kepribadian dan 

profesional guru terhadap akhlak siswa kelas XI SMAN 1 Jenangan 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

kompetensi kepribadian dan profesional guru terhadap akhlak siswa 

XI SMAN 1 Jenangan, peneliti menggunakan rumus regresi linier 

ganda. Rumus persamaan garis regresi linier berganda yang 

digunakan yaitu Y= a+b1X1+b2X2.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 24 

Tabel Coeficient pengaruh kompetensi kepribadian dam 

profesional guru terhadap akhlak siswa 
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Berdasarkan tabel coeficient (a) menunjukkan bahwa model 

persamaan regresi berganda untuk memperkirakan akhlak siswa 

yang dipengaruhi oleh kompetesni kepribadian dan profesional guru 

adalah Y = 69,006 + 0,366x1 + 0,153x2. 

Tabel 25 

Tabel Anova Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Profesional Guru Terhadap Akhlak Siswa 

 

Berdasarkan tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 6,585. Sedangkan, untuk mencari Ftabel dapat dilihat pada 

tabel distribusi F, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = Fα (n-3)  

 = F0,059(68) 

 = 2,74 (dilihat pada baris ke-2 tabel ) 

Dengan demikian diperoleh Fhitung 9,112 > Ftabel 2,74, 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian, disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti terima Ha3 

yaitu ada pengaruh secara bersama-sama kompetensi kepribadian 

dan profesional guru terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 

Jenangan tahun ajaran 2018/2019.  
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Tabel 26 

Tabel Model Summary Pengaruh Kompetensi Kepribadian dan 

Profesional Guru Terhadap Akhlak Siswa 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan 

(R) yaitu sebesar 0,462 dan dijelaskan besar presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguatan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien R2 sebesar 0,462 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh kompetensi kepribadian dan profesional 

guru terhadap akhlak siswa kelas XI SMAN 1 Jenangan adalah 

sebesar 46,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lainnya. 

Untuk mengetahui hasil perhitungan terperinci dapat dilihat di 

lampiran 8. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap akhlak siswa 

Kompetensi kepribadian guru mempunyai pengaruh terhadap 

akhlak siswa yang diperoleh dari nilai regresi linier sederhana yang 

menghasilkan thitung sebesar 4,260 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

Karena taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha 
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diterima. Adapun hasil dari perhitungan SPSS 23, kompetensi kepribadian 

guru mempunyai pengaruh terhadap akhlak siswa sebesar 45,9%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diartikan jika kompetensi kepribadian guru baik, maka akan 

meningkatkan akhlak siswa yang baik pula. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi kepribadian guru terhadap 

akhlak siswa. Sependapat dengan yang diungkapkan oleh Mustofa, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak siswa adalah insting, pola dasar 

bawaan (turunan), lingkungan yang mencakup lingkungan alam dan 

lingkungan pergaulan, kebiasaan, kehendak, pendidikan yang meliputi: 

tenaga pendidik, materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, 

metodologi pengajaran, dan lingkungan sekolah. 

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi akhlak siswa. Faktor pendidikan yang didalamnya 

mencakup faktor yang berasal dari guru atau pendidik sangat memiliki 

peran dalam mempengaruhi akhlak siswa, karena guru sebagai pendidik 

juga menjadi teladan bagi siswa-siswanya yang memberikan peranan 

dalam perkembangan akhlak siswa. Baik tidaknya kepribadian guru dan 

sikap/perilaku yang ditunjukkan didepan siswa sangat mempengaruhi pola 

pikir siswa. Jadi, apa yang dilakukan, diajarkan, dan dicontohkan oleh guru 

sangat berkaitan erat sekali dengan pola pikir dan perilaku siswa. Sehingga 

teori tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga membuktikan 
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bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap akhlak siswa 

kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018/2019. 

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Dian Pratiwi 

dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru PAI 

Terhadap Akhlak Siswa di SMP Bhakti Mulya 400 Jakarta.” Hasil 

penelitian tersebut adalah kompetensi kepribadian guru dan akhlak siswa 

mempunyai pengaruh sebesar 11,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. 

 

2. Pengaruh kompetensi profesional guru terhadap akhlak siswa 

Kompetensi profesional guru mempunyai pengaruh terhadap 

akhlak siswa yang diperoleh dari nilai regresi linier sederhana yang 

menghasilkan thitung sebesar 2,440 dengan tingkat signifikan sebesar 0,017. 

Karena taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha 

diterima. Adapun hasil dari perhitungan SPSS 23, kompetensi profesional 

guru mempunyai pengaruh terhadap akhlak siswa sebesar 28,4%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diartikan jika kompetensi profesional guru baik, maka akan 

meningkatkan akhlak siswa yang baik pula. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi profesional guru terhadap 

akhlak siswa. Sependapat dengan yang diungkapkan oleh Mustofa, bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak siswa adalah insting, pola dasar 
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bawaan (turunan), lingkungan yang mencakup lingkungan alam dan 

lingkungan pergaulan, kebiasaan, kehendak, pendidikan yang meliputi: 

tenaga pendidik, materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, 

metodologi pengajaran, dan lingkungan sekolah. Sehingga teori tersebut 

relevan dengan hasil penelitian ini yang juga membuktikan bahwa 

kompetensi profesional guru berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas XI 

di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018/2019. 

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Rafika Isni 

Delayasha judul “Pengaruh Pergaulan antar Teman dan Kompetensi 

Profesional Guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim Kelas 

VIII di SMP Sapta Andika Denpasar Bali.” Hasil penelitian tersebut adalah 

kompetensi profesional guru PAI dan akhlakul mahmudah siswa muslim 

mempunyai pengaruh sebesar 8,9 sedangkan sisanya dipengaruhi faktor 

lainnya diluar fokus penelitian seperti faktor kepribadian, lingkungan 

pendidikan dan faktor lainnya diluar fokus penelitian. 

 

3. Pengaruh kompetensi kepribadian dan profesional guru terhadap akhlak 

siswa 

Kompetensi kepribadian dan profesional guru mempunyai 

pengaruh terhadap akhlak siswa dengan hasil Fhitung pada tabel anova 

sebesar 9,112 dengan perolehan signifikansi 0,000. Karena taraf 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. Adapun 

hasil dari perhitungan SPSS 23, kompetensi kepribadian dan profesional 
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guru mempunyai pengaruh terhadap akhlak siswa sebesar 28,4%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat diartikan jika kompetensi kepribadian dan profesional guru 

baik, maka akan meningkatkan akhlak siswa yang baik pula. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kompetensi 

kepribadian dan profesional guru terhadap akhlak siswa. Sependapat 

dengan yang diungkapkan oleh Mustofa, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi akhlak siswa adalah insting, pola dasar bawaan (turunan), 

lingkungan yang mencakup lingkungan alam dan lingkungan pergaulan, 

kebiasaan, kehendak, pendidikan yang meliputi: tenaga pendidik, materi 

pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, metodologi pengajaran, dan 

lingkungan sekolah. Dengan demikian, teori tersebut relevan dengan hasil 

penelitian ini yang juga membuktikan bahwa kompetensi kepribadian dan 

profesional guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap akhlak siswa 

kelas XI di SMAN 1 Jenangan tahun ajaran 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini berupaya menjelaskan pengaruh kompetensi kepribadian 

dan profesional guru terhadap akhlak siswa Dari rumusan masalah yang telah 

dijelaskan penulis pada bab I dan hasil pengujian data yang telah dilakukan 

serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Kompetensi kepribadian berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas XI di 

SMAN 1 Jenangan sebesar 45,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel 

lain yang tidak diteliti. Hal ini ditunjukkan oleh hasil thitung>ttabel yaitu 

4,260>1,997 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

2. Kompetensi profesional guru berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas XI 

di SMAN 1 Jenangan sebesar 28,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini ditunjukkan oleh hasil thitung>ttabel 

yaitu 2,440>1,997 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

3. Kompetensi kepribadian dan profesional guru secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas XI di SMAN 1 Jenangan sebesar 

46,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Hal 

ini ditunjukkan oleh hasil Fhitung>Ftabel yaitu 9,112>2,74 yang berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. 
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B. Saran 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi sekolah 

dalam meningkatkan kompetensi kepribadian dan profesional guru di 

sekolah supaya meningkatkan dan menumbuhkan akhlak siswa yang positif. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini memberikan masukan dan motivasi untuk 

membentuk akhlak siswa yang baik. Dengan mengingat hasil penelitian ini, 

bahwa kompetensi kepribadian lebih besar pengaruhnya daripada 

kompetensi profesional dalam mempengaruhi akhlak siswa, maka 

diharapkan guru untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya dan 

mempertahankan kompetensi kepribadiannya yang sudah ada. 

3. Bagi siswa, hasil penelitian ini menambah wawasan siswa tentang 

pentingnya berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, 

rumah dan masyarakat. 

4. Berdasarkan penelitian diatas, saya sarankan untuk peneliti yang akan 

datang untuk meneliti pada bidang ini dengan melihat faktor-faktor selain 

faktor kompetensi kepribadian dan profesional guru, yakni insting, pola 

dasar bawaan (turunan), lingkungan yang mencakup lingkungan alam dan 

lingkungan pergaulan, kebiasaan, kehendak, pendidikan yang meliputi: 

tenaga pendidik, materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik, 

metodologi pengajaran, dan lingkungan sekolah. 
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