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MA Miftahussalam Kambeng merupakan suatu 

lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Dalam 

menjalankan Kompetensi Kepribadian Guru Akidah Akhlak 

, maka guru dituntut untuk menjadi guru yang profeional. 

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan 

peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara 

optimal. Di beberapa sekolah guru Akidah Akhlak masih 

kurang disiplin dalam bertugas, belom melaksanakan 

dengan baik, dan masih ada yang meninggalkan kelas ketika 

jam belajar berlangsung. Berawal dari penjelasan di atas, 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana Profil kompetensi kepribadian Guru 

Akidah Akhlak di MA Miftahussalam Kambeng? (2) 

bagaimana Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru 

Akidah Akhlak terhadap Kepribadian peserta didik 

di MA Miftahussalam Kambeng? (3) Bagaimana 

Implikasi kompetensi kepribadian guru Akidah 

Akhlak terhadap proses pembelajaran di MA 

Miftahussalam Kambeng ?. Dimana dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi 

kepribadian guru akidah akhlak dalam 
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mengembangkan materi pembelajaran akidah akhlak 

di MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi 

kepribadian guru dalam mengembangkan 

pembelajaran akidah akhlak.  

      

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data dengan model Miles 

dan Huberman yang meliputi: reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

Kompetensi Kepribadian pada dasarnya merupakan suatu 

hal yang harus dimiliki oleh seorang Guru dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kegiatan belajar 

mengajar di kelas. (2) Dalam proses pembelajaran, mampu 

memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh siswanya. (3) 

Proses pembelajaran siswa pun berpartisipasi secara aktif. 

Dan berdampak pada murid yang lebih sering aktif bertanya 

materi di dalam kelas, dan saling menghormati satu sama 

lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru dikenal dengan Al-mu’alim ataupun Al-

ustadz dengan bahasa arab yang bertugas memberikan 

ilmu dalam majelis taklim. Artinya, guru adalah 

seseorang yang memberikan ilmu. Pendapat klasik 

mengatakan bahwa guru adalah orang yang 

pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi 

tidak melihat sisi lain sebagai pendidikan dan 

pelatihan). Namun,pada dinamika selanjutnya, definisi 

guru berkembang secara luas. Guru disebut pendidik 

propesional karena guru itu telah menerima dan 

memikul beban dari orangtua untuk ikut mendidik anak. 

Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang 

memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari 

pemerintah atau swasta untuk melakukan tugasnya, dan 
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karena itu memiliki hak dan keajiban untuk melekukan 

kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.
2
 

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan 

oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melekukan pekerjaan pekerjaan sebagai guru. Profesi 

guru memerlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai 

guru yang profesional, yang menguasai seluk-beluk 

pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai ilmu 

pengetahuan. Profesi ini juga perlu pembinaan dan 

pengembangan melalui masa pendidikan tertentu atau 

pendidikan prajabatan.
3 

Dalam studi tentang masalah profesionalisme. 

Kita berkenalan dengan sejumlah definisi tentang 

“profesi”. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh 

                                                           
2
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesionalisme Pedoman 

Kinerja, Kualifikasi Dan       Kompetensi Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 23. 
3
 Suprihatiningrum, Guru Profesionalisme Pedoman Kinerja, 

Kualifikasi Dan       Kompetensi Guru, 23-24.
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Dr. Sikun pribadi adalah : Profesi itu pada hakikatnya 

adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa 

seorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan 

atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut 

merasa terpanggil menjabat pekerjaan itu.
4
 

Pernyataan ini muncul karena masih ada hak yang 

berpendapat bahwa pekerjaan kependidikan bukan 

suatu profesi tersendiri. Berbagai alasan yang mereka 

kemukakan antara lain. Bahwa setiap orang bisa 

menjadi guru asalkan telah mengalami jenjang 

pendidikan tertentu ditambah sedikit pengalaman 

mengajar. Karena itu seorang dapat saja mengajar di 

TK sampai dengan perguruan tinggi, jika dia 

mengalami pendidikan tersebut dan telah memiliki 

pengalaman mengajar di kelas. Selain dari itu, ada 

beberapa bukti pada pendidikan dapat saja berhasil 

                                                           
4
 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan 

Kompetensi ( Jakarta: PT Bumi Askara 2006), 1-2. 
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walaupun si pengajarnya tidak pernah belajar ilmu 

pendidikan dan keguruan. 

Diatas sudah dibahas bahwa guru profesional 

pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi 

yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan 

dan pengajaran. Oleh karena itu, membedah aspek 

profesionalisme guru berarti mengkaji kompetensi yang 

harus dimiliki seorang guru. 

Kompetensi adalah “suatu hal yang 

menggambarkan kualitatif atau kuantitatif”. Pengertian 

ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat 

digunakan dalam dua konteks, yakni : pertama, sebagai 

indikator kemampuan yang menunjukan kepada 

perbuatan yang di amati. Kedua, sebagai konsep yang 

mencangkup aspek-aspek kognitif, afektif, dan 

perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara 

utuh. Adapun yang mengartikan kompetensi 
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adalah“suatu tugas memadai atau pemilikan 

pengetahuan, ketrampilan ,dan kemampuan yang 

dituntut oleh jabatan tertentu.
5
 

Dari uraian di atas, maka salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi 

kepribadian. Sehubung dengan kompetensi kepribadian, 

maka seorang guru harus memiliki kompetensi 

kepribadian yang baik. Hal ini penting karena banyak 

masalah kependidikan yang disebabkan oleh faktor-

faktor kepribadian guru yang kurang baik. Kondisi yang 

demikian sering membuat guru melakukan tindakan-

tindakan senonoh yang merusak citra dan martabat 

guru. Dalam kaitan ini lah pentingnya guru memiliki 

kepribadian yang baik. 

                                                           
5
Kunandar Guru, Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan    
(
KTSP). (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada), 

51-52. 



12 
 

 

Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan salah satu guru di sekolah 

tersebut masih ada guru akidah akhlak yang belum 

memiliki kompetensi kepribadian yang sepenuhnya, hal 

ini dapat diketahui dari gejala-gejala seperti : 

1. Kurangnya kedisiplinan dalam bertugas. 

2. Adanya guru akidah akhlak yang belum 

melaksanakan tugas keguruan dengan baik. 

3. Adanya guru akidah akhlak yang meninggalkan 

kelas ketika jam pelajaran berlangsung. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti 

menganggap masalah Kompetensi Kepribadian Guru 

Aqidah Akhlak di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo perlu diteliti untuk mengetahui 

sejauh mana Kompetensi Kepribadian Guru yang 

diterapkan oleh para Guru di MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo guna untuk membentuk 
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seorang Guru Aqidah Akhlak yang berkompetensi 

Kepribadian. Selain itu nantinya peneliti berharap hasil 

penelitiannya dapat diterapkan untuk lembaga-lembaga 

sosial.  

Maka atas dasar latar belakang masalah diatas, 

penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul 

“Kompetensi Kepribadian Guru Aqidah Akhlak di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo”. 

B.  Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Guru Akidah 

Akhlak di MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo, yang meliputi tentang kompetensi dan 

kepribadian guru akidah akhlak yang berada di MA 

Mifathussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana profil kompetensi kepribadian yang 

dimiliki oleh guru Akidah Akhlak di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo  ? 

2. Bagaimana implikasi kompetensi kepribadian guru 

Aqidah Akhlak terhadap kepribadian peserta didik di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo  ? 

3. Bagaimana implikasi kompetensi kepribadian guru 

Aqidah Akhlak terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo ? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui kompetensi 
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kepribadian guru aqidah akhlak dalam mengembangkan 

materi pembelajaran Akidah Akhlak di MA 

Miftahussalam Slahung Ponorogo dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kompetensi kepribadian guru 

dalam mengembangkan pembelajaran Akidah Akhlak 

di MA Miftahussalam Slahung Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoreitis  

a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis pada khususnya dan para pembaca pada 

umumnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan 

bahwa pendidikan Akidah Akhlak di MA 

Miftahussalam Slahung Ponorogo dapat 

membentuk kepribadian siswa yang baik terkait 

dengan kepribadian guru Akidah Akhlak. 
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2. Pratis  

Penelitian ini dapat berguna bagi orang tua, 

guru,sekolah atau madrasah dalam menanamkan 

kepribadian Akidah Akhlak yang baik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini dimaksudkan 

untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi 

kandungan yang ada di dalam pembahasan penelitian. 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima batang tubuh. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, Telaah Pustaka dan kajian Teori, 

berfungsi mendiskripsikan tentang telaah pustaka yang 

dilakukan dari beberapa judul yang berkaitan dengan 
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judul penelitian yang sedang dilakukan dengan yang 

terdahulu. Dan mendiskripsikan pengertian Kompetensi 

Kepribadian Guru Aqidah Akhlak Di MA 

Miftahussalam Slahung Ponorogo.  

Bab ketiga, Metode penelitian (berisi tentang: 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian). 

Bab keempat, Deskripsi Data yang terdiri dari 

deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. Paparan 

data secara rinci data umum, antara lain sejarah 

berdirinya MA Mifthussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo, visi dan misi, dan keadaan siswa di MA 

Mifthussalam Kambeng Slahung Ponorogo.    Sedang 

data khusus, bagaimana kompetensi kepribadian yang 

dimiliki oleh guru Aqidah Akhlak di MA 
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Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo, 

bagaimana implikasi kompetensi kepribadian guru 

Aqidah Akhlak terhadap kepribadian peserta didik di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo, dan 

bagaimana implikasi kompetensi kepribadian guru 

Aqidah Akhlak terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung di MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo. 

Bab kelima, Analisis Data yang membahas 

tentang hasil analisis peneliti dari hasil penelitian yang 

berkaitan dengan hasil analisis, tentang bagaimana 

kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru Aqidah 

Akhlak di MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo, bagaimana implikasi kompetensi kepribadian 

guru Aqidah Akhlak terhadap kepribadian peserta didik 

di MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo, 

dan bagaimana implikasi kompetensi kepribadian guru 
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Aqidah Akhlak terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung di MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo. 

Bab keenam, Penutup. Bab ini berisi tentang 

kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah 

dilakukan di ruang skripsi perpustakaan IAIN Ponorogo 

dan melalui jurnal, terdapat tiga judul skripsi yang 

menuliskan terkait dengan kompetensi kepribadian guru 

akidah akhlak, yaitu : 

1. Skripsi dari Rizal Khoirul Anas berkaitan tentang 

Kompetensi Guru Akidah Akhlak dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MA Negeri 

Ngantru.  Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru 

Akidah Akhlak di MA Negeri Ngantru ini telah 

memiliki kompetensi kepribadian yang sesuai. 

Semua indikator yang dapat menunjukan bahwa 

 

14 
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seorang guru memiliki kemampuan tersebut juga 

telah dimiliki dan diterapkan oleh guru Akidah 

Akhlak di MA Negeri Ngantru ini. Berdasarkan 

kesadaran diri akan tugasnya sebagai guru Akidah 

Akhalak yang mengajarkan tentang keimanan dan 

kepribadian mulia ini mendorong guru untuk siap 

mengelola kepribadian diri dan juga mencetak 

akhlakul karimnah para peserta didiknya sesuai 

dengan nilainilai keislaman yang dapat bermanfaat 

di masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam 

meningkatkan Prestasi belajar siswa di MA Negeri 

Ngantru sudah diwujudkannya akhlak mulia yang 

diterapkan oleh guru sehingga guru mampu menjadi 

suri tauladan bagi peserta didik, sesama pendidik dan 

juga masyarakat sekitar. 

2. Selain itu penelitian lain juga dilakukan oleh Siti 

Maesaroh. Berdasarkan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Siti Maesaroh dapat simpulkan 

bahwa Kompetensi Kepribadian Guru Aqidah 

Akhlak di MA Ma’arif NU 1 Kebasen Kabupaten 

Banyumas terutama dalam pembelajaran di sekolah 

atau dalam lingkungan sekolah sudah dapat 

dikatakan sudah kompeten. Dimana kompetensi 

tersebut sudah dapat dilakkan dengan baik sesuai 

dengan standar kompetensi guru di dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

pasal 8 yang di perjelas lagi pada pasal 10 ayat 1.  

3. Mohamad Fahrudin Shofi, Skripsi UIN Maulana 

Malik Ibrahim, yang berjudul Pengaruh Kompetensi 

Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas X 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri Malang. Menyimpulkan bahwa 

kompetensi kepribadian guru PAI memiliki pengaruh 
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yang positif yang terhadap prestasi belajar peserta 

didik kelas X pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam atau dengan kata lain Ha diterima.  

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang.Adapun persamaan yaitu bahwa seorang 

gurumeningkatkan prestasi siswa di sekolah dan guru 

memiliki kemampuan atau sudah kompeten,dimana 

kompetensi tersebut sudah dapat dilakukan dengan baik 

dan benar sesuai dengan standar kompetensi guru. 

Sedangkan penelitian sekarang  lebih terfokus pada 

Kompetensi Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak Di MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo. 
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B. Kajian Teori 

1. Kompetensi 

A. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi adalah “suatu hal yang 

menggambarkan kualitatif atau kuantitatif”. 

Pengrtian ini mengandung makna bahwa 

kompetensi itu dapat digunakan dalam dua 

konteks, yakni : pertama, sebagai indikator 

kemampuan yang menunjukan kepada perbuatan 

yang di amati. Kedua, sebagai konsep yang 

mencangkup aspek-aspek kognitif, afektif, dan 

perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya 

secara utuh.
6
 

Kompetensi juga bisa diartikan sebagai 

pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang 

dikuasi oleh seorang yang telah menjadi bagian 
                                                           

6
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 
(
KTSP). (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada), 

51-52. 
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dari dirinya sehingga ia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan 

pesikomotorik dengan sebaik-baiknya. Sementara 

itu, menurut Finch dan Crunkilton kompetensi 

adalah pengasaan terhadap suatu tugas, 

ketrampilan, sikap, dan apresiasi, yang di 

perlukan untuk menunjang keberhasilan. 

Kompetensi juga dapat di artikan sebagai 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar 

yang di refleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak. Dengan demikian kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap guru akan menujukkan 

kualitas guru yang sebenarnya.
7
 

Lebih lanjut merinci berapa aspek atau 

ranah yang ada dalam konsep kompetensi, yakni 

pertama, pengetahuan (knowledge) yaitu 

                                                           
7
 Ibid., 52 
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kesadaran daam bidang kognitif, misalnya 

seorang guru mengetahui cara melakukan 

idenifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana 

melakukan pembelajaran terhadap peserta didik 

sesua dengan kebutuhannya. Kedua, pemahaman 

(understanding): kedalaman kognitif dan afektif 

yang dimilii oleh indifidu. Misalnya seorang guru 

yang akan melaksanakan pembelajaran harus 

memiliki pemahaman yang baik tentang 

kararakteristik dan kondisi peserta didik agar 

dapat melaksanakan pemelajaran secara efektif 

dan efisien. Ketiga, kemampuan (skill), yaitu 

sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melekukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam 

memilih dan membuat alat peraga sederhana 

untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta 
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didik. Kempat, nilai, yaitu suatu standar perilaku 

yang telah diyakini dan secara psikologis telah 

menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar 

perlaku gur dalam pembelajaran (kejujuraan, 

keterbukaan,demokrasi, demokratis dan lain-lain). 

Kelima sikap, yaitu perasaan (senang-tidak 

senang, suka-tidak suka) tahu reaksi terhadap 

suatu angsangan yang datang dari luar. Misalnya 

reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap 

kenaikan gaji dan sebagainya. Keenam minat 

(interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk 

melakuan sesuatu perbuatan. Misalnya minat 

untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. 

Seseorang yang dianggap kompeten apabila telah 

memenuhi persaratan: (1) landasan kemampuan 

pengembangan kepribadian; ( 2) kemampuan 

penguasaan ilmu dan ketrampilam; (3) 
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kemampuan berkarya (Know to do); (4) 

kemampuan menyikapi dan berperilaku dalam 

berkarya sehingga dapat mandiri menilai dan 

mengambil keputusan secara bertanggung jawab; 

dan (5) dapat huidup bermayarakat dengan 

bekerja sama, saling menhormati dan menghargai 

nilai–nilai pluralisme serta kedamaian.
8
 

Menurut UU RI No. 14 tahun 2005, 

pengertian kompentensi guru adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dn dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas profesionalisme. 

Kompentensi guru tersebut bersifat menyeluruh 

dan merupakan satu sama lain saling berhubungan 

dan saling mendukung. 

                                                           
8
Ibid, 53 
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Menurut UU No.14 tahun 2005 pasal 10 

ayat 1, kompentensi guru meliputi : (a). 

Kompentensi pedagonik, (b).  Kompentensi 

kepribadian, (c). Kompentensi sosial, dan (d). 

Kompentensi profesional.
9 

1. Kompentensi pedagonik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

2. Kompentensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, 

dan berakhlak mulia.  

                                                           
9 
Pianda.D, Kinerja Guru, ( Suka Bumi: Cv Jejak 2018), 30. 
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3. Kompentensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam yang kemungkinannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompentensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan.  

4. Kompentensi sosial adalah kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

Disamping itu implementasi konsep 

kompetensi guru harus mempunyai prinsip 

profesionalitas diantaranya adalah : 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan 

idealism. 
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2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak 

mulia. 

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar 

belakang pendidikan sesuai dengan bidang 

tugas. 

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai 

dengan bidang tugas. 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksaan tugas 

keprofesionalan. 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan 

sesuai dengan prestasi kerja. 

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

belajar sepanjang hayat. 

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 
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9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai 

kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan tugas keprofesionalan guru. 

Untuk menguatkan implementasi konsep 

kompetensi guru secara komprehensip dan 

mendukung pengembangannya, maka 

ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

standar penilaian pendidikan.
10

 

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 

pasal 1 butir ke 10 tentang Guru dan Dosen 

mengartikan kompetensi guru sebagai suatu 
                                                           

10
 Rofa’ah,  Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan 

Pembelajaran dalam Perspektif  Islam (Deepublish, Yogyakarta2016 ), 

77. 
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kecakapan hidup yang harus dimiliki oleh guru. 

Kecakapan yang menjadikan guru dapat 

melakukan sesuatu yang dikehendakinya dengan 

tetap menyesuaikan dengan norma dan aturan 

yang berlaku.11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) tentang Standar 

Nasional Pendidikan memuat empat kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
12

 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh stiap guru 

bredasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru, bahwa “Kompetensi merupakan 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan 

                                                           
11 

Damayanti Nahampun, Kompetensi Kepribadian Guru dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran Anak Autis Di SLB C Karya Bhakti 

Purworejo, 2017, 543. 
12 

Julita Widya Dwintari, Kompetensi Kepribadian Guru Dalam 

Pembelajaran Pendikan Kewarganegaraan Berbasis Penguatan 

Pendidikan Karakter, (2 November 2017), 52. 
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perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, 

dan diaktualisasikan oleh Guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan”. 13  

Kompetensi guru merupakan kemampuan 

seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. 

Kompetensi yang dimilki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam menagajar. 

Kompetensi tersebut akan terwujud dalam 

penguasaan pengetahuan dan profesional dalam 

menjalankan fungsinya sebagai guru.14 

 

 

                                                           
13 Jaja Suteja, Etika Profesi Keguruan, (Yogyakarta: 

Deepublish), 79. 

14 
Alimin, Analisis Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

SMP Di Tarakan, 

 (1 Agustus 2016), 62. 
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B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Kompetensi. 

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan 

disekolah, kompetensi kepala sekolah, sesiapan 

sarana-prasarana, ketersediaan dana, dan program 

yang telah direncanakan, adalah faktor-faktor 

yang turut berperan dalam meningkatkan 

produktivitas lembaga pendidikan disekolah 

tersebut. Tetapi faktor yang paling esensial 

didalam proses pendidikan adalah manusia yang 

ditugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan 

perubahan yang telah direncanakan pada anak 

didik. Hal ini adalah hanya dapat dilakukan oleh 

sekelompok manusia profesional, yaitu manusia-

manusia yang dimiki oleh kompetensi mengajar.  

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa 

pemicu tinggi rendahnya kompetensi guru ini 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada tiga fator 

kelompok variabel yang mempengaruhi 

kompetensi dan potensi individu dalam 

organisasi, diantaranya : 

1. Variabel individu yang meliputi : (a)  

kemampuan atau ketrampilan, (b) latar 

belakang (keluarga dan tingkat sosial 

pengalaman). 

2. Variabel organisasi yang meliputi : (a) sumber 

daya, ( b) kepemimpinan, (c) imbalan, (d) 

struktur, (e) desain pekerjaan. 

3. Variabel individu (psikologis) yang meliputi : 

(a) mental /intelektual, (b) prestasi, (c) sikap, 

(d)kepribadian, (e) belajar, (f) motivasi. 

Selanjutnya, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kompetensi seseorang sangatkah 

kompleks, diantaranya: latihan dan pengalaman 
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kerja, pendidikan, organisasi, para pemimpin, 

kondisi sosial, kebutuhan individu, kondisi fisil 

tempat kerja, kemampuan, motifasi kerja, dan 

sebagainya.15 

2.  Kepribadian  

A. Pengertian Kepribadian 

Menurut asal katanya, kepribadian atau 

personality berasal dari bahasa Latin personare, 

yang berarti mengeluarkan suara (to sound 

through). Istilah ini digunakan untuk enunjukkan 

suar dari percakapan seorang pemain sandiwara 

melalui topeng (masker) yang dipakainya. Pada 

mulanya istilah persona itu berarti topeng yang 

dipakai oleh pemain sandiwara,dimana pemain 

                                                           
15 

Rofa’ah, Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan 

Pembelajaran dalam Perspektif  Islam, 78. 
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sandiwara itu diproyeksikan. Kemudian kata 

persona itu berarti pemain sandiwara itu sendiri.16 

 Definisi Kepribadian adalah sesuatu sikap 

atau tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang 

dalam melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi 

tanggung-jawabnya untuk menentukan suatu 

tujuan.
17 

Di dalam pergaulan dan percakapan sehari-

hari tidak jarang kita mendengar dan bahkan 

menggunakan kata pribadi atau kepribadian itu, 

tanpa memikirkan lebih lanjut apa arti yang 

sebenarnya dari kata-kata itu. Ucapan–ucapan 

seperti; itu adalah pendapat “pribadi” saya. Si A 

memang orang yang “berkepribadian” teguh. Si B 

                                                           
 16 

Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya), 154. 
 17 

Darojah,et al., Analisis Pengaruh Kompetensi Kepribadian 

Guru Dengan Motivasi Belajar Sebagai Variabel Intervening Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas x Administrasi Perkantoran, “,(1Agustus 

2016), 111.
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adalah orang “pribadinya” lemah dan sebagainya, 

menunjukkan kepada kepada kita bermacam-

macam pengguna kata “pribadi” itu, sehingga 

makna atau arti tersebut diatas, disamping untuk 

menunjukkan terhadap individu seseorang yang 

berdiri sendiri terlepas dari individu yang lain, 

biasanya dikaitan dengan pola-pola tingkah laku 

manusia yang berhubungan dengan norma-norma 

tentang baik dan buruk. Atau dengan kata lain, 

kata pribadi atau kata kepribadian itu dipakai 

untuk menujukkan adanya ciri-ciri khas yang ada 

pada seseorang.18 

Kepribadian adalah hubungan antara materi 

tubuh dan jiwa seseorang yang perkembangannya 

di bentuk oleh pengalaman dan kondisi alam 

sadar yang terbentuk sajak awal pertumbuhan 

                                                           
 18 

Ibid., 140. 
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manusia, terutama akibat peristiwa-peristiwa 

psikologis yang penting dalam pertumbhan 

dirinya. Banyak yang beranggapa bahwa tidak ada 

orang yang memiliki dua kepribadian, kecuali 

orang sakit jiwa.19 

Kepribadian guru sangat berpengaruh 

terhadap siswa, maka guru perlu memiliki ciri 

sebagai orang yang berpribadi matang dan sehat. 

Bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai 

kepribadian matang, yaitu :20 

a. Extension of the sense of self. Meningkatkan 

kesadaran diri, melihat sisi lebih dan sisi 

kurang dari diri. 

                                                           
       19

 Nurhid, Pendidikan Karakter (Jogjakarta: AR-Ruzz 

Media), 349. 
       20

 Muhammad Anwar, Menjadi Guru Profesional  (Jakarta: 

Prenada Media Grub), 2018,  105. 
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b. Warm relatedness to other. Orang tipe ini 

mampu menjalin relasi dengan hangat dengan 

orang lain.  

c. Self- acceptance. Memiliki kemampuan untuk 

mengontrol emosi dan mampu menjahui sikap 

overact. Biasanya, guru yang memiliki sifat ini 

mempunyai toleransi tinggi terhadap frustasi, 

dan mau menerima apa yang ada dalam 

dirinya. 

d. Realistic preception of reality. Memiliki 

persepsi yang realistik terhadap kenyataan. 

Guru yang memiliki sikap ini berorentasi pada 

persoalan riil yang dihadapi, bukan hanyda 

pada diri sendiri semata. 

e. Self-objectivication. Memiliki pemahaman 

akan diri sendiri. Guru seperti ini biasanya 
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mengetahui kemampuan dan keterbatasan 

dirinya.  

f. Unifying philosophy of life (filsafat hidup yang 

mempersatukan). Memiliki pedoman hidup 

untuk menyatuan nilai-nilai yang kuat dalam 

kehidupan. Guru seperti ini biasanya memiliki 

kematangan dalam membangun pemahaman 

tentang tujuan hidup. 

B. Aspk-aspek kepribadian  

Dalam ranah kepribadian terdapat tiga 

aspek kepribadian yaitu : (1) materi atau bahan 

yaitu semua kemampuan (daya) pembawaan 

beserta talent-talentnya (keistimewaan-

keistimewaannya), (2) struktur yaitu sifat-sifat 

bentuknya atau sifat-sifat normalnya, (3) kualitas 

atau sifat yaitu sistem dorongan-dorongan. 
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Aspek-aspek tersebut diatas merupakan 

potensi kepribadian sebagai syarat mutlak yang 

harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

melaksanakan profesinya. Karena tanpa aspek 

tersebut sangat tidak mungkin guru dapat 

melaksanakan tugas sesuai dengan harapan. 

Kepribadian dan dedikasi yang tinggi dapat 

meningkatkan kesadaran akan pekerjaan dan 

mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan 

seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi. 

Guru yang memiliki kepribadian yang baik dapat 

membangkitkan kemauan untuk giat memajukan 

profesinya dan meningkatkan dedikasi dalam 

melakukan pekerjaan mendidik sehingga dapat 

dikatakan guru tersebut memiliki akuntabilitas 

yang baik dengan kata lain prilaku akuntabilitas 

meminta pekerjaan itu berakhir dengan 
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memuaskan atasan yang bemberi tugas itu dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan atau segala 

pekerjaan yang dilaksanakan baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan tidak asal-asalan.21 

C. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi 

Kepribadian 

 Ada banyak pranata sosial yang dapat 

berperan sebagai sumber yang membentuk atau 

mempengaruhi kepribadian, namun yang paling 

penting ialah keluarga. Disamping sumber 

pengaruh utama ini, ada juga pranata-pranata lain 

yang peranannya patut dipertimbangkan, seperti 

pekerjaan, sekolah kelompok sebaya, agama, 

partai politik, dan bangsa. Pranata-pranata ini 

dapat mempengaruhi kepribadian melalui alah 

                                                           
21 

Darmadi. H, Membangun Paragdima Baru Kinerja Guru. 

(Lampung: Guepedia, 2018). 
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satu tiga cara berikut. Pertama, mungkin ada 

intensi yang disengaja untuk menghasilkan tipe 

karakter atau kepribadian tertentu. Artinya, 

definisi tentang tingkah laku yang diinginkan 

masyarakat yang mencangkup spesifikasi tentang 

sifat-sifat kepribadian sedangkan pranatanya bisa 

melibatkan usaha secara sadar untuk 

menghasilkan karakteristik-karakteristik ini. 

kedua, faktor faktor situasi atau ekologis dapat 

menghasilkan berbagai dampak yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat maupun oleh pranata-

pranata yang ada. Ketiga, sebagai akibat dari 

pola-pola tingkah laku yang terbentuk lewat 

proses pertama atau kedua diatas, individu dapat 

mengalami perubahan kepribadian lebih lanjut 



46 
 

 

yang diperlukan untuk menyalurkan atau 

memuaskan motif-motif penting.
22 

3. Akidah Akhlak 

A. Pengertian Akidah Akhlak 

Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu 

dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, at-tautsiqu 

yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang 

kuat, al-ihkamu yang artinya mengokokkan ( 

menetapkan), ar-rabthu biquwwah yang berarti 

mengikat dengan kuat. Di samping itu, akidah 

adalah sesuatu yang padanya berkumpul hati dan 

perasaan. Kata akidah juga dipakai untuk hal-hal 

yang dipercayai dalam agama ( al-mu’taqodat ad-

diniyah).23 

                                                           
22 

Hall .S.Calvin & Lindzey Gardner, Teori-Teori Sifat  dan 

Behavioristik, A, Supratiknya. ( Yogyakarta: KANISIUS ). 
23

Ali Abdul Halim Mahmud,  Karakter Umat Terbaik Telaah 

Manhaj, Akidah Dan Haraki ( Jakarta: Gema Insani Press ), 11.
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Akidah juga dapat disebutkan sejumlah 

kebenaran yang dapat diterima mudah oleh 

manusia berdasarkan akal, Wahyu  yang 

(didengar) dan difitrah. Kebenaran itu dipatrikan 

dalam hati, dan ditolak segala sesuatu yang 

bertentangan dengan kebenaran itu.24 

 Sedangan menurut istilah : akidah adalah 

iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada 

keraguan sedikit pun bagi orang yang 

meyakininya. Jadi akidah adalah keimanan yang 

teguh dan bersifat pasti kepada Allah SWT, 

dengan segala kewajiban, bertauhid dan taat 

kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-

Nya dan Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari 

Akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani 

                                                           
24 

Rusyaj Rustam, Dkk, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Di 

Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Deepublish ), 203. 
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seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-

prinsip agama.25  

Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata 

khuluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti 

perangi, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan 

definisi Akhlak secara istilah ialah tingkah laku 

seseorang yang didorong oleh suatu keinginan 

secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan 

yang baik tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu.26 Akidah juga dapat 

dikatakan keadaan jiwa seseorang yang selalu 

mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya, 

tanpa pertimbangan lama ataupun keinginan. 27 

                                                           
25 

Al Jumhuri Asroruddin.Muh, Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah 

Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid Dan Akhlak Islamiyah 

(Yogyakarta: Deepublish, 2015), 10-11.
 

26 
Ibid., 12.

 

27  
Ahmad Susanto, Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah 

Konsep, Teori Dan Aplikasinya ( Jakarta: Prenamedia Groub, 2018), 

332. 
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Akidah akhlak adalah salah satu mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

mempelajari tentang rukun Iman yang dikaitkan 

dengan penghayatan terhadap Asmaul Husna serta 

penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan 

mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami 

dalam kehidupan sehari-hari.28 Akidah ahklak 

menekankan pada aspek pembiasaan untuk 

melaksanakan akhlak terpuji dan menjahui akhlak 

tercela, memahami dan mempertahankan 

keyakinan yang benar serta menghayati dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari –hari. 

Fikih menekankan pada aspek kemampuan cara 

cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang 

benar dan baik. Adapun sejarah kebudayaan islam 

menekankan pada kemampuan mengambil ibrah 

                                                           
28 

Kusairi Ahmad, Akidah Akhlak ( Bandung: Grafindo Media 

Pratama, 2008), 1. 
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(contoh/hikmah) dari peristiwa-peristiwa sejarah, 

meneladani tokoh-tokoh berpestasi, 

mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya 

politik, iptek untuk pengembangan kebudayaan 

Islam sekarang. Dengan cara inilah, umat Islam 

dapat kembali kepada Al-quraan dan Hadist 

secara cerdas dan fungsional.29 

Jadi kepribadian akan menentukan 

perananya bagi peserta didik. Kita menyadari atau 

tidak bahwa Kepribadian Guru itu akan sangat 

berpengaruh kepada akhlak siswa sehari-hari. 

Adapun dalam pelaksanaan pendidikan akidah 

akhlaq seseorang dituntut untuk menyampaikan 

nilai-nilai ataupun norma-norma Islam serta 

                                                           
29 

Tobroni, et al., Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan 

Islam Dari Idealisme Substansif Hingga Konsep Aktual (Jakarta: 

Prenada Media Grub, 2018),
 
256. 

24
 Al Jumhuri Asroruddin. Muh, Belajar Aqidah Akhlak: 

Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid Dan Akhlak Islamiyah, 

10-11. 



51 
 

 

mampu merefleksasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari melalui akhlak dengan baik dalam 

intitusi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena 

yang demikian tersebut merupakan modal 

seseorang dalam menjalani kehidupan dengan 

adanya akhlak yang baik.
24 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan 

berdasarkan perspetif konstruktif (misalnya, makna-

makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-

nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk 

membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau 

berdasarkan perspektif partisipator. Dengan kata lain 

penelitian kualitatif bermaksud menggali makna 

perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia”. 
30

 

Ada 6 macam metode penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu etnografi, 

studi kasus, teori grounded, penelitian interaktif, 

                                                           
30

. Coseule, G.Sevuila, Pengantar Metode Penelitian, terj. 

Bella (Jakarta: UI Press,1993), .73. 
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penelitian okologikal dan penelitian masa depan.
31

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus, yaitu suatu penelitian kualitatif yang 

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan 

memperoleh pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok atau situasi.
32

 

Penelitian kualitatif dimulai dengan kegatan 

menjajaki permasalahan yang akan menjadi pusat 

perhatian peneliti. Kemudian peneliti mendefinisikan 

serta memformulasikan masalah penelitian dengan jelas 

dan sehingga mudah dimengerti. Setelah masalah 

penelitian diformulasikan, maka didesain rancangan 

penelitian yaitu desain model penelitian. Desain inilah 

yang nantinya menuntun pelaksanaan penelitian secara 

keseluruhan mulai dri awal sampai akhir peneitian. 

Agar peneliti dapat melakukan pengumpulan data yang 
                                                           

 31 
Ibid., 2. 

                 
32

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 20. 
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sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu didesain 

instrumen pengumpulan penelitian yang sesungguhnya 

merupakan seperangat alat perekam data penelitian di 

lapangan. Alat ini digunakan penelitian untuk 

menghimpun data di lapangan sesuai dengan bentuk 

instrumen itu. Hasil-hasil penelitian yang telah 

dihimpun kemudian dianalisis menggunakan alat 

analisis statistik untuk menemukan kesimpulan-

kesimpulan, beberapa di antaranya adalah kesimpulan 

melalui pengujian hipotesis Ho. Pada akhirnya, untuk 

dapat dimengerti, diketahui, dibaca orang lain, maka 

hasil penelitian tersebut didesain dalam model 

sistematika tertentu yang disebut dengan laporan 

penelitian.
33  

 

                                                           
33

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian 

Kuantitatif,Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-

Ilmu Sosial Lainnya ( Jakarta: Kencana , 2005 ), 59. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
34

 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

C. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo, karena 

letaknya strategis dan mudah di jangkau. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berkaitan 

                                                           
  34

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 117. 
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dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi 

kedalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, 

dan statistik.
35

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik. apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan di observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan di samping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh peneliti atau tentang subyek). 

a. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

                                                           
 
  35

Basrowi dan Sundawi, Memahami Penelitian Kualitatif 
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(interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu.
36

 Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam. 

Wawancara dapat dilakukan secar terstruktur 

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 

menggunakan telepon. 

a) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 
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Basrowi dan Sundawi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127. 
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pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh.  

b) Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
37

 

Wawancara tidak terstruktur sering juga 

disebut wawancara mendalam, wawancara 

intensif, wawancara kualitatif dan wawancara 

terbuka. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara mendalam, artinya 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 
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seorang peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal 

mungkin. Dalam penelitian ini orang-orang yang 

akan diwawancarai adalah siswa di MA 

miftahussalam Kambeng. 

b. Teknik observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti.
38 

Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan 

dan non partisipan.  
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Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jilid 2) 
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a) Observasi Partisipan 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

di amati atau yang digunakan sebagai sumber 

data peneliti. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan 

oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

duka. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, taham, 

dan sampai mengetahui pada tingkat makna 

dari setiap pelaku perilaku yang nampak. 

b) Observasi Non Partisipan  

Kalau dalam observasi partisipan peneliti 

terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang 

yang sedang diamati, maka dalam observasi 

nonpartisipan seorang peneliti tidak terlibat 

langsung dan hanya sebagai pengamat 
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independen. Dalam observasi nonpartisipan ini 

seorang peneliti tidak bisa mendapatkan data 

yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat 

maknanya.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan 

observasi dengan menggunakan observasi 

nonpartisipan artinya seorang peneliti tidak terlibat 

langsung dan hanya sebagai pengamat independen 

saja.
39

. Observasi ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang bagaimana proses Kompetensi 

Kepribadian Guru Akidah Akhlak Di Ma 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 

c. Teknik dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 
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seseorang.
40

 Dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data 

melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam format 

transkip dokumentasi. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data Sejarah MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo, Visi dan misi MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo, Letak 

geografis MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo, Struktur pengurusan MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo, Data Ustad dan 

Ustajad dan peserta didik, Keadaan Ustadz dan 

Ustadzah dan peserta didik, dan Keadaaan sarana 

prasarana MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo. Hasil pengumpulan data melalui cara 
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dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses yang dilakukan 

secara sistematis untuk mencari, menemukan dan 

menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah 

dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik 

pengumpulan data lainnya. Teknik analisis data dalam 

kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles Huberman.
41. 

Konsepnya secara singkat akan kami terangkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Miles Huberman 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 

Reduksi data Kesimpulankesim

pulan: 

Penarikan/Verivik

asi 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
42

 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi : data 

reduction, data display, dan data conclusion/ 

verivication.
43

 

a. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, Dengan demikian data yang telah 
                                                           

42 
Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 48. 
43

Ibid., 48-49. 
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direduksikan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
44

 

b. Data Display ( penyajian data) 

Setelah data diredaksi, maka langkah 

selamjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau data 

penelitian kualitatif penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, 

pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. 
45
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c. Conclusion Drawing Verification (penarikan 

kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

dalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masuh 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke 

lapanganmengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
46  

Seperti juga penelitian yang lain, langkah-langah 

pokok penelitian kualitatif sebagai berikut: 
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1) Tentukan masalah atau bidang yang diamati dan 

rumusan submasalah secara jelas dan terperinci. 

2) Rumuskan secara jelas tujuan yang akan dicapai. 

3) Lakukan penelaahan kepustakaan yang tepat dan 

benar. 

4) Rumuskan metodologi penelitian, antara lain: 

 Prosedur pengumpulan data. 

 Pilih/susun alat/instrumen yang tepat. 

 Populasi dan sampel. 

 Latihan pengumulan data. 

5) Turun ke lapangan dalam rangka pengumpulan 

data.
47

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas), 

keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 
                                                           

47 
Muri Yusuf,  Metode Penelitian , Kualitatif, Kualitatif  & 

Penelitian Gabungan  

( Jakarta: Kencana, 2017 ), 63. 
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keabsahan data (kredibilitas data).
48 

Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. 

1. Pengamatan yang Tekun  

Ketekunan pengamatan bermaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsure-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci.
49

 Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan Kompetensi Kepribadian 

Guru Akidah Akhlak Di MA Miftahussalam 

Slahung Ponorogo. 

                                                           
                        48

Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 49. 
49 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 
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2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pendamping terhadap data itu.
50

 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang 

dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatannya secara 

pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu. 
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir 

dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 1) 

tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan meyangkut 
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persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data; 3) tahap analisis data, yang 

meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data; 

(4) tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

Dalam penelitian ini ada tahapan dalam 

penelitian, yaitu:  

1. Tahapan sebelum ke lapangan 

Pada tahap ini peneliti meakanakan kegiatan 

yang meliputi: a) menyusub rancangan penelitian, 

pada tahap ini peneliti membuat latar belakang 

masalah penelitian dan alasan pelaksanaan 

penelitian, b) memilih lapangan penelitian, pada 

tahap ini peneliti menenetukan lapangan sesuai 

dengan judul yang peneliti ambil, c) mengurus 

perizinan, peneliti peneliti menyerahkan surat 
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penelitian yang disetujui oleh Ketua Jurusan IAIN 

Ponorogo dan Dosen Pembimbing, d) mnjajaki 

lapangan dan menilai lapangan,
51

 peneliti 

melakukan kegiatan interaksi fisik didalam 

lapangan akan diteliti, dan peneliti akan menjadi 

peran utama dalam penyaringan data. 

2. Tahap pekerjaan lapangan  

Pada tahap selanjutnya peneliti melaksanakan 

kegiatan di lapangan. Adapun tahap ini disebut 

tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan : 

a) memahami latar penelitian dan persiapan diri, b) 

memasuki lapangan dan , c) berperan serta sambil 

mengumpulkan data.
52 

Pada tahap pekerjaan 

lapangan ini, peneliti akan berusaha untuk 

memahami kondisi yang ada di lapangan serta 

brinteraksi dan berperan langsung dengan keadaan 
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Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  332. 
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lapangan guna mengumpulkan data-data penelitian 

yang dibutuhkan. 

3. Tahap Analisis Data 

Dari data-data yang diperoleh selama 

kegiatan penelitian di lapangan, maka tahap 

selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini 

kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) reduksi 

data, b) penyajian data, c) verifikasi dan penarikan 

kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap akhir dari penelitian yang 

dilaksanakan ini adalah penulisan laporan. Adapun 

kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) 

penyusunan hasil penelitian, b) konsultasi hasil 

penelitian, c) perbaikan hasil konsultasi ketika 

ditemukannya data yang perlu untuk direvisi, d) 
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pengurusan kelengkapan persyaratan ujian, e) ujian 

skripsi. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo 

Berdirinya MA Miftahussalam berawal dari 

lembaga pendidikan non formal yaitu pondok 

pesantren salafiyah pada tahun 1963. Madrasah 

Miftahussalam kala itu memiliki jumlah santri/siswa 

yang kurang lebih 30 siswa. Tempat belajar berada 

diserambi masjid dengan dampar dan alas galar bambu 

seadanya. Pada tahun 1964-1965 jumlah santri 

meningkat tajam dilatarbelakangi adanya gerakan 

GESTAPU (PKI), para siswa berlindung dimadrasah 

dan membentuk kelompok perlawanan terhadap PKI. 

Seletah gerakan itu berakhir pada tahun 1966 para 

 

70 
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santri mulai merasa aman sehingga aktivitas belajar 

mereka surut. 

Pada perkembangan selanjutnya MA 

Miftahussalam mulai mengikuti pendidikan formal 

sejak tahun 1985, dan mendapat piagam dari 

departemen agama dengan status terdaftar pada tahun 

1999 dengan nomor E/35/94. Jenjang akreditasi 

dinaikkan menjadi diakui berdasarkan keputusan 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 

Jawa Timur dengan nomor: 

C/KW.13.4/MA/341/2005. Jenjang akreditasi yang 

masih berlaku sampai sekarang adalah akreditasi B 

dan BAN S/M dengan nomor: Dp. 009633. 

     MA Miftahussalam dalam menyelenggarakan 

pendidikan menggunakan metode melestarikan 

metode yang lama yang baik dan mengambil metode 

baru yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala 
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MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Drs. 

Mansyur : 

Dalam berdirinya MA Miftahussalam diwilayah 

slahung ini kaitannya dalam pendidikan agama 

khususnya memang masih sedikit atau kurang 

dan satu-satunya dulu ya MA Miftahussalam, 

adapun yang lain seperti Al-Khasanah, Arisalah. 

Karena sangat dianggap perlu dalam arti 

pendidikan di tingkat SLTA ini belum ada dan 

kalau ke Ponorogo orang desa itu sangat jauh 

dan berbagai pertimbangan maka di buka 

lembaga yang ada di Aliyah.
53

 

         Dengan cara ini diharapkan madrasah mampu 

mempertahankan tradisi yang lama dan aktual dan 

mengikuti perkembangan yang sesuai dengan visi misi 

madrasah. 

2. Letak Geografis MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo 

Madrasah Aliyah Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islam sebagai tempat untuk kegiatan 

                                                           
53 
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belajar mengajar formal dan non formal yang terletak 

di Desa/ Kelurahan Kambeng, Kecamatan Slahung, 

Ponorogo, Jawa Timur. 

 Komplek Madrasah Aliyah Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo ini terletak di Kelurahan 

Kambeng +  25km di sebelah selatan kota Ponorogo. 

Karena masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan, 

maka mata pencahariannya mayoritas adalah petani. 

Di samping ada Madrasah Aliyah yang dalam lingkup 

pondok pesantren juga terdapat beberapa lembaga 

pendidikan lainnya, antara lain : Pondok Pesantren, 

Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtida’iyah, 

Raudlotul Athfal, Play Group dan Madrasah Diniyah 

yang kesemuanya berada dalam naungan Yayasan 

Madrasah Miftahussalam. 

 Dari sekian kawasan yang mengelilinginya 

tercipta suasana yang baik dan suasana keagamaan 
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yang harmonis, sehingga hal yang demikian itu 

mendukung program pendidikan di Madrasah Aliyah 

Miftahussalam Kambeng, Slahung, Ponorogo. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo 

a. Visi  

 “Terwujudnya lulusan madrasah yang 

beriman, berilmu, dan beramal shaleh, serta 

memiliki kemampuan dalam bidang IPTEK, 

olahraga dan penguasaan keilmuan klasik serta 

berwawasan lingkungan”.    

Indikator Visi : 

1) Handal dalam pembinaan agama islam. 

2) Handal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

tegnologi. 

3) Unggul dalam prestasi olah raga. 

4) Unggul dalam penguasaan keilmuan klasik. 
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5) Unggul dalam penerapan akhlakul karimah. 

b. Misi 

1) Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku 

islami. 

2) Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran 

secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, 

sehingga siswa dapat berkembang secara 

optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3) Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat, 

bersih dan indah. 

4) Mengembangkan life-skill dalam setiap aktivitas 

pendidikan. 

5) Menumbuhkembangkan kemampuan siswa 

dalam penguasaan khazanah keilmuan 

klasik(kitab kuning). 
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c. Tujuan  

1) Siswa dapat melaksanakan ibadah secara baik 

dan benar serta berakhlak mulia. 

2) Mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan 

nasional serta relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. 

3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang 

sudah diciptakan oleh madrasah dan pemerintah. 

4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak 

yang berkepentingan termasuk  komite 

madrasah dan diputuskan oleh dewan pendidik 

yang dipimpin oleh kepala madrasah. 

5) Siswa dapat memahami khazanah keilmuan 

klasik. 
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4. Sarana dan Prasarana 

Luas lahan MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo seluruhya + 1/2 ha, fasilitas dan 

jumlah ruang antara lain sebagai berikut:  

a.  Terdapat 3 ruang kelas dalam kondisi baik. 

b.  Terdapat 1 ruang perputakaan dalam kondisi baik. 

c.  Terdapat 1 ruang tata usaha dalam kondisi baik. 

d.  Terdapat1  ruang kepala sekolah dalam kondisi 

baik. 

e.  Terdapat 1 ruang guru dalam kondisi baik. 

f.  Terdapat 1 ruang UKS dalam kondisi baik. 

g.  Terdapat 1 ruang laboratorium komputer siswa 

dalam kondisi baik. 

h.  Terdapat 1 ruang koperasi dalam kondisi baik. 

5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

        Data pendidik dan tenaga kependidikan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Uraian Pendidikan dan Tenaga Pendidikan 

No Uraian Pendidikan 

Jumlah 
1. Tenaga Pendidik SMA 

D.2/

D.3 
S.1 S.2 

 
Guru PNS - - - - - 

Guru Non PNS 1 - 9 1 11 

2. Tenaga Kependidikan - - 1 - 1 

 
Pegawai Tetap - - - - - 

Pegawai Tidak Tetap - - - - - 

JUMLAH 1 - 10 1 12 

 

6. Data Siswa 

Data siswa di MA Miftahussalam Kambeng, 

Slahung, Ponorogo dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 Data Jumlah Siswa Tahun 2016 s/d 2019 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah Siswa 

Kelas 

X 

Kelas 

XI 

Kelas 

XII 

Jumlah 

2016-2017 26 16 26 68 

2017-2018 28 24 16 68 

2018-2019 29 29 24 82 
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7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 

(Budaya Religius) di MA Miftahussalam 

Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Keagamaan 

Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Pembiasaan membaca Al-Qur’an 06.50- 07.20 

Shalat dhuha dan dzikir rathibul 

haddad 

09.20- 09.50 

Shalat dhuhur berjamaah 12.40- 13.00 

Pengkajian/ pembelajaran kirab 

kuning 

Sesuai jadwal pelajaran 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Profil Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak Di MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo. 

MA Miftahussalam berawal dari lembaga 

pendidikan non formal yaitu pondok pesantren 

salafiyah pada tahun 1963. Tempat belajar 
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berada di serambi masjid dengan dampar dan 

alas bambu seadanya. Pada perkembangan 

selanjutnya MA Miftahussalam mulai mengikuti 

pendidikan formal sejak tahun 1985, dan 

mendapat piagam dari departemen agama 

dengan status terdaftar pada tahun 1999 dengan 

nomer E/35/94, dan akhirnya jenjang akreditasi 

dinaikkan menjadi diakui berdasarkan keputusan 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provinsi Jawa Timur. Berkaitan dengan Akidah 

Akhlak, awal mula terbentuknya visi dan misi 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo seperti yang di sampaikan oleh Drs. 

Mansyur selaku Kepala Sekolah: 

Visi-misi ini karena kita melihat orentasi 

pendidikan kedepan tidak hanya ijazah 

tentunya akhirnya ya harus memberatkan 

sisi keagamaan sisi kualitas dan juga 

kebutuhan masyarakat. Jadi kalau hanya 

mecari ijazah dimana-mana bisa, tapi 
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terkait dengan religius keagamaan harus 

ada perbedaan dengan sekolah yang lain.
54

 

Sesuai dengan orientasi sekolah yang juga 

menjunjung nilai-nilai agama yang baik, setiap 

tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut 

juga harus berkompeten disetiap bidangnya. 

Salah satunya adalah Guru Akidah Akhlak, 

dimana Guru Akidah Akhlak yang ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

dalam mengemban tugasnya guru sudah 

memiliki dan menjalankan kompetensi 

kepribadian yang baik dalam proses belajar 

mengajar maupun dalam kehidupan sehari-

harinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Waijo, S.Pd selaku Waka Kurikulum : 

Untuk kompetensi kepribadian Guru yang 

dimiliki Guru Akidah Akhlak 

alhamdulillah sudah baik, sudah 
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memenuhi kriteria. Dalam segi agama 

maupun segi kedisiplinan sudah baik 

karena juga sudah menempuh pendidkan 

S1. Disntaranya guru mempunyai karakter 

rendah hati, pemaaf, jujur, ikhlas, empati, 

sabar dalam melaksanakan tugas sebagai 

guru akidah akhlak.
55

 

Hal serupa mengenai kompetensi 

kepribadian yang Dimiliki Guru Akidah Akhlak 

juga disampaikan oleh Jan’im Romli, M.Pd.I 

selaku guru sekolah tersebut : 

Dalam kompetensi kepribadian ini 

merujuk tentang Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak tersebut, untuk kepribadian ini 

sudah cukup baik, diantaranya mempunyai 

wibawa dalam mengajar dan mempunyai 

rasa tanggung jawab yang penuh untuk 

menjadikan anak yang mempunyai 

akhlakul karimah.
56

 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai 

tenaga pendidik, seorang Guru Akidah Akhlak 

meskipun telah menempuh pendidikan tinggi 

namun juga harus tetap mengembangkan 
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kemampuan serta kompetensi yang dimilikinya. 

Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan 

mengikuti berbagai kegiatan pengembangan 

seperti workshop, diklat, ataupun seminar. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Waijo, 

S.Pd selaku Waka Kurikulum : 

Yang pasti setiap Guru melakukan 

peningkatan Kompetensi Kepribadian 

tentang Akidah Akhlak, dan Guru Akidah 

Akhlak juga melakukan workshop 

kependidikan juga.
57

 

Upaya peningkatan kompetensi guru juga 

disampaikan oleh Drs. Mansyur selaku Kepala 

Sekolah : 

Kompetensi ini memang menyangkut 

kepribadian akhirnya, dari sisi kualifikasi 

pendidikan atau ijasah sudah cukup sudah 

S1, dan keagamaan sudah cukup dan 

memang saat ini di tingkat KKM ini 

memang belom pernah ada untuk 

peningkatan kompetensi guru yang sesuai 
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dengan permapel, seperti akidah akhlak 

kita kursuskan atau seperti workshop.
58

 

Dengan adanya upaya peningkatan 

Kompetensi Guru, salah satunya Kompetensi 

Kepribadian Guru Akidah Akhlak memberikan 

pengaruh yang baik terhadap berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran serta bagi siswa. 

Sebagaiaman yang disampaikan oleh salah satu 

siswa yaitu Edhi Kuswanto : 

Untuk pendapat saya pribadi sangat baik,  

karena apapun yang di sampaikan guru di 

sekolah semua adalah untuk yang terbaik 

oleh murid. Dan semua pembelajaran yang 

telah di sampaikan saya terapkan di 

masyarakat.
59
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2. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak Terhadap Kepribadian Peserta Didik Di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 

Berkaitan dengan pelaksanaan Kompetensi 

Kepribadian Guru Akidah Akhlak MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo harus 

kompeten dengan bidangnya, hal ini di sampaikan 

oleh Jan’im Romli, M.Pd.I selaku guru : 

Dalam kompetensi kepribadian ini merujuk 

tentang Kepribadian Guru Akidah Akhlak 

tersebut, untuk kepribadian ini sudah cukup 

baik, diantaranya mempunyai wibawa dalam 

mengajar dan mempunyai rasa tanggung jawab 

yang penuh untuk menjadikan anak yang 

mempunyai akhlakul karimah.
60

 

Dalam Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak sudah di implikasikan dalam proses 

pembelajaran, sebagaimana yang di sampaikan oleh 

Drs. Mansyur selaku kepala sekolah: 
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Kompetensi Kepribadian Guru Akidah Akhlak 

sudah mengimplikasikan dalam proses 

pembelajaran. Alhmadulillah dari lulusan MA 

Miftahussalam ini sudah banyak yang menjadi 

moden, kepala Desa dan juga guru itu sebagai 

digugu dan ditiru. Maka guru harus 

mempunyai suri tauladan yang baik.
61

 

Dalam mengimplikasikan Kompetensi 

Kepribadian yang dimiliki oleh Guru Akidah Akhlak 

dalam proses pembelajaran, mampu memberikan 

hasil yang dapat dirasakan oleh siswanya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu 

siswa yaitu Edhi Kuswanto : 

Yang saya peroleh di MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo khususnya dalam 

materi akidah akhlak mengenai tentang 

Agama, dan juga tentang aqidah islamiyah. 

Dan semua ini saya terapkan di masyarakat.
62 

Dengan adanya hasil seperti hal tersebut, 

menghasilkan respon yang positif dari siswa 

terhadap pembelajaran Akidah Akhlak yang 
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diterapkan oleh gurunya di madrasah. Respon positif 

tersebut seperti yang diungkapkan oleh Irfan 

Maulana Putra berikut : 

Dalam pembelajaran yang ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

sudah memenuhi standar, karena apa yang di 

sampaikan Guru Akidah Akhlak di madrasah 

ini sangat berguna untuk membentuk 

kepribadian dan akhlak saya. Dan dari 

pembelajaran itu saya pun harus bisa 

menerapkan bagi keluagra dan masyarakat.
63 

 

Dalam kegiatan pembelajaran peran seorang 

guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

membentuk kepriadian yang baik bagi siswanya. 

Guru harus memiliki kepribadian yang baik, karena 

seorang guru pasti dijadikan suri tauladan bagi 

siswanya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh 

Waijo, S.Pd selaku Waka Kurikulum: Sangat 

berpengaruh dalam segi apapun karena kepribadian 

guru selalu ditiru oleh murid. Apabila guru tidak 
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mempunyai kepribadian yang baik maka akan 

mengurangi norma-norma guru atau kode etik guru 

tentunya.
64

 

 

Dengan menjadi suri tauladan yang baik bagi 

siswanya diharapkan siswa tersebut mampu 

mencontoh kepribadian baik yang dimiliki oleh 

gurunya yang kemudian diaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, baik didalam keluarga 

maupun dalam bermasyarakat. Tujuan dari 

penerapan kompetensi kepribadian sesuai dengan 

hasil yang diharapkan, sebagaiama yang 

disampaikan oleh Irfan Maulana Putra berikut ini : 

Alhamdulillah saat ini sudah saya terapkan 

dengan cara memberanikan diri untuk tampil 

khutbah di masjid dan menjadi imam di 

mushola terdekat. Dan saya pun ikut 

berpartisipasi dalam organisasi lingkungan 

ataupun pemuda. Tidak hanya itu saya juga 
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ingin mengembangkan ilmu saya kesemua 

hal.
65

 

 

3. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak Terhadap Proses Pembelajaran Yang 

Berlangsung Di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo 

Tidak hanya bagi peserta didik, Kompetensi 

Kepribadian Guru Akidah Akhlak juga berimplikasi 

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. 

Dimana dengan adanya Guru yang memiliki 

Kompetensi Kepribadian yang telah sesuai dengan 

standarnya maka kegiatan belajar pun akan berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Tidak hanya 

itu, dalam proses pembelajaran siswa pun 

berpartisipasi secara aktif dan merasa tidak cepat 

bosan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam 

menyampaikan materi pembelajaran tidak monoton. 
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Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rahmadianto 

Nugroho Pratama selaku siswa di sekolah tersebut : 

Proses pembelajaran Akidah Akhlak di kelas 

sangat berkesan, karena proses 

pembelajarannya tidak monoton.
66

 

 

Hal tersebut sesuai dengan yang dirasakan oleh 

Muhammad Attariq Aditya selaku siswa, ia 

menyampaikan sebagai berikut:Proses pembelajaran 

Akidah Akhlak di kelas sangat memberi kesan yang 

baik. Karena dalam penyampaian Guru, siswa ikut 

bisa aktif dan tidak pasif dalam pembelajarannya.
67

 

 

Pembelajaran yang diterapkan oleh Guru 

Akidah Akhlak mampu menjadikan kelas menjadi 

lebih aktif, karena dalam pelaksanaannya guru 

menggunakan media pembelajaran sebagai 

penunjang dalam melaksanakan tugasnya didalam 
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kelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tubagus 

Yasser Muhammad selaku siswa di sekolah tersebut 

sebagai berikut : 

Yang menjadikan tidak pasif dalam 

pembelajarannya karena pembelajaran yang di 

sampaikan Guru sangatlah menarik 

menggunakan alat peraga, semisal 

menggunakan power point alat peraga lainnya 

dan terus dengan praktek.
68

 

 

Berdasarkan yang disampaikan oleh beberapa 

siswa diatas, maka diketahui bahwa sejauh ini 

pelaksanaan proses pembelajaran yang diterapkan 

oleh Guru Aqidah Akhlak memberikan pengaruh 

atau timbal balik yang positif, baik bagi tingkat 

pengetahuan maupun dari segi kepribadian siswa. 

Sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh salah 

satu siswa yaitu Tubagus Yasser Muhammad sebagai 

berikut: Dampaknya yaitu saya bisa lebih mengerti 

mengenai apa itu materi Akidah Akhlak. Yang saya 
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rasakan yaitu saya lebih sering aktif bertanya ketika 

materi Akidah Akhlak berlangsung.
69

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu 

siswa sekolah tersebut yaitu Muhammad Attariq 

Aditya sebagai berikut : 

Dampaknya yaitu saya lebih baik dalam 

beretika. Contohnya saya lebih beretik ketika 

berbicara kepada Guru, menjadi santun. 

Timbal balik yang saya rasakan adalah saling 

menghormati, dan tidak semena-mena dalam 

berprilaku kepada siapapun.
70

 

Selain dari siswa, salah satu Guru di sekolah 

tersebut yaitu Dra.Husnul Munawaroh selaku Guru 

Akidah Akhlak di MA Miftahussalam 

menyampaikan kepada penulis mengenai penerapan 

pembelajaran di sekolah sebagai berikut: 

Yang pertama yaitu mengacu pada buku LKS 

diselipkan pada pembinaan dan juga memberi 

uswatun khasanah atau sikap-sikap dikelas, 

yaitu secara langsung, motifasi, pembinaan dan 
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utamanya memberi pembinaan secara langsung 

didalam kelas maupun dimana saja.
71

 

Pembelajaran dapat dikatakan berjalan dengan 

baik apabila ada respon positif dari siswanya. Pada 

proses pembelajaran Akidah Akhlak yang 

berlangsung di MA Miftahussalam berjalan sesuai 

dengan tujuan. Seperti yang disampaikan oleh Irfan 

Maulana Putra salah satu siswa : 

Dalam pembelajaran yang ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

sudah memenuhi standar, karena apa yang di 

sampaikan Guru Akidah Akhlak di madrasah 

ini sangat berguna untuk membentuk 

kepribadian dan akhlak saya. Dan dari 

pembelajaran itu saya pun harus bisa 

menerapkan bagi keluagra dan masyarakat.
72

 

Akan tetapi dalam menerapkan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi, guru 

mempunya kesulitan yaitu ujar Dra. Husnul 

Munawaroh selaku Guru Akidah Akhlak di MA 

Miftahussalam untuk penerapan pembelajaran di 
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sekolah sebai berikut: Dalam penerapan 

pembelajaran dalam K13 belom begitu maksimal.
73

 

Akan tetapi untuk mengatasi kesulitan yang di 

hadapi tersebut maka, Guru Akidah Akhlak yang ada 

di MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

selalu mencari bimbingan ataupun saran dari teman-

teman guru yang lain dan juga dukungan yang positif 

disampaikan oleh Jan’im Romli, M.Pd.I selaku guru: 

Tentunya untuk mengatasi kesulitan Guru Aqidah 

Akhlak tersebut yaitu dengan mendiskusikan 

bersama apa kesulitannya dan di pecahkan bersama 

dengan guru-guru yang lain supaya bisa berjalan 

bersama.
74

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Waijo, 

S.Pd selaku Waka Kurikulum, bahwa : 
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Untuk mengatasi kesulitan Guru Aqidah 

Akhlak saya membantu untuk mengatasi 

tersebut, dan menanyakan apa keluhannya 

tersebut dan mencarai jalan keluar dari hal 

tersebut dengan mendiskusikan bersama.
75

 

Terlebih lagi untuk mengatasi kesulitan 

tersebut dan sebagai upaya peningkatan kelancaran 

pembelajaran dan mutu seorang Guru Akidah 

Akhlak, guru juga dapat mencari solusinya diforum 

yang lebih besar lagi, misalnya dalam MGMP. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Mansyur 

selaku Kepala Sekolah : 

Alhamdulillah sekarang dari tiap-tiap 

KEMENAG sudah ada. Seperti MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan juga 

mau di bentuk MDC (Madrasah Developmen 

Center) yang sudah sertifikasi. Dengan adanya 

forum tersebut setiap guru yang mengikuti 

dapat bertukar pikiran ataupun sharing 

mengenai hambatan ataupun kesulitan yang 

ditemui sekolahnya masing-masing
.76 

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa 

berkaitan dengan MA Miftahussalam Kambeng 
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Slahung Ponorogo selalu melakukan peningkatan 

untuk kelancaran pembelajaran dan mutu seorang 

Guru Akidah Akhlak, baik dari diri guru tersebut 

maupun dari Lembaga-Lembaga Kementrian 

Agama. Dengan menjadi suri tauladan yang baik 

bagi siswanya diharapkan siswa tersebut mampu 

mencontoh kepribadian baik yang dimiliki oleh 

gurunya yang kemudian diaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, baik didalam keluarga 

maupun dalam bermasyarakat. Tujuan dari 

penerapan Kompetensi Kepribadian sesuai dengan 

hasil yang diharapkan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Kompetensi Kepribadian Guru Akidah Akhlak Di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

Kompetensi Kepribadian pada dasarnya 

merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang 

Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana 

kegiatan belajar mengajar di kelas ( KBM). Di dalam 

pelaksanaan mengajar tetntunya seorang Guru 

mempunyai kepribadian sendiri sebagai Guru Akidah 

Akhlak, seperti yang diharapkan MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo. Kompetensi Kepribadian 

Guru MA Miftahussalam diantaranya mempunyai 

karakter rendah hati, pemaaf, jujur, ikhlas, empati, 

sabar dalam melaksanakan tugas sebagai Guru Akidah 

Akhlak.  

97 
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Awal mula MA Miftahussalam merupakan 

Lembaga Pendidikan non formal yaitu Pondok 

Pesantren Salafiyah yang berdiri pada tahun 1963. Pada 

saat awal berdiri madrasah tersebut memiliki jumlah 

santri/siswa yang kurang lebih 30 siswa. Tempat 

belajarnya pun masih berada diserambi masjid dengan 

dampar dan alas galar bambu seadanya. Kemudian pada 

tahun 1964-1965 jumlah santri meningkat yang 

dilatarbelakangi oleh adanya gerakan GESTAPU (PKI), 

sehingga para siswa berlindung dimadrasah dan 

membentuk kelompok perlawanan terhadap PKI. Pada 

tahun 1996 gerakan itu berakhir, para santripun dapa 

melakukan aktivitas belajar dengan tenang. 

Seiring perkembangan zaman, selanjutnya pada 

tahun 1985 MA Miftahussalam mulai mengikuti 

pendidikan formal. MA Miftahussalam dalam 

menyelenggarakan pendidikan menggunakan metode 
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yang lama yang baik dan mengambil metode baru yang 

baik.  

Dengan cara ini diharapkan Madrasah mampu 

mempertahankan tradisi yang lama dan aktual dan 

mengikuti perkembangan yang sesuai dengan visi misi 

madrasah. Adapun visi MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo yaitu: “Terwujudnya lulusan 

Madrasah yang beriman, berilmu, dan beramal shaleh, 

serta memiliki kemampuan dalam bidang IPTEK, 

olahraga dan penguasaan keilmuan klasik serta 

berwawasan lingkungan”. Handal dalam pembinaan 

Agama Islam, handal dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, unggul dalam prestasi olah 

raga, unggul dalam penguasaan keilmuan klasik, unggul 

dalam penerapan akhlakul karimah. Hal ini senada 

dengan pendapat Muh, Al Jumhuri Asroruddin dalam 

bukunya,  Belajar Akidah Akhlak: Sebuah Ulasan 
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Ringkas Tentang Asas Tauhid Dan Akhlak Islamiyah 

yaitu, Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, 

berasal dari bahasa Arab yang berarti perangi, tingkah 

laku, atau tabiat. Sedangkan definisi Akhlak secara istilah 

ialah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu 

keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan 

yang baik tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu.77 Jadi Kompetensi 

Kepribadian merupakan salah satu dari dari empat 

Kompetensi Guru profesional dan tidak dapat dipisahkan 

dengan Kompetensi lainnya, yaitu pedagogik, 

Kompetensi sosial, dan Kompetensi profesional. 

Kompetensi ini merupakan seperangkat pengetahuan, 

ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati 

dan dikuasai oleh Guru. 

                                                           
77

Asroruddin, Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah Ulasan Ringkas 

Tentang Asas Tauhid Dan Akhlak Islamiyah, 10-11.
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Adapun misinya yaitu : menumbuh kembangkan 

sikap dan perilaku islami, melaksanakan bimbingan dan 

pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, sehingga siswa dapat berkembang secara 

optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki, 

menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih dan 

indah, mengembangkan life-skill dalam setiap aktivitas 

pendidikan, menumbuhkembangkan kemampuan siswa 

dalam penguasaan khazanah keilmuan klasik (kitab 

kuning). 

Selanjutnya, dalam implikasi Kompetensi 

Kepribadian Guru Akidah Akhlak Di MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo adalah dengan menjunjung 

nilai-nilai keagamaan yang baik yang mampu 

mengantarkan suatu lembaga menjadi lebih baik. Setiap 

guru dan tenaga pendidik khusus Guru Akidah Akhlak 

diharapkan berkomitmen dalam menjadikan peserta didik 
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lebih baik dan mempunyai akhlakul karimah yang baik. 

Diharuskan mampu menguasaai materi pembelajaran 

dengan baik dan mendalam. Hal ini senada dengan 

pendapat Rofa’ah dalam bukunya Pentingnya 

Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam 

Perspektif  Islam yang mengemukakan bahwa, 

Kompentensi Profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

kemungkinannya membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompentensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan.
78

 Selain dari itu bahwa Kompetensi 

Kepribadian adalah kemampuan guru sebagai tenaga 

pendidikan yang bertugas utamanya mengajar, memiliki 

karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan peserta didik.  

                                                           
78 

Rofa’ah,  Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan 

Pembelajaran Dalam .Perspektif  Islam, 77. 
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Selanjutnya tugas sebagai seorang pendidik 

khususnya dalam Guru Akidah Akhlak tidak hanya 

merasa puas terhadap ilmu yang telah dimilikinya, akan 

tetapi harus menambah ilmunya dengan mengikuti 

kegiatan workshop, diklat, ataupun seminar. Untuk 

menambah wawasan seorang Guru Akidah Akhlak, 

supaya dalam mengajar tidak kehabisan materi ataupun 

monoton dalam mengajar dikelas. Hal ini senada dengan 

pendapat Alimin dalam bukunya Analisis Kepribadian 

Guru Pendidikan Agama Islam SMP Di Tarakan yang 

menyampaikan bahwa, kompetensi guru merupakan 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan 

layak. Kompetensi yang dimilki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam menagajar. 

Kompetensi tersebut akan terwujud dalam penguasaan 

pengetahuan dan profesional dalam menjalankan 
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fungsinya sebagai guru.
79

 Selain dari itu, Kompetensi 

Guru merupakan suatu kemampuan pribadi guru yang 

baik dalam menjalankan kewajibannya mengajar dengan 

penuh rasa tanggung jawab serta istiqamah 

menjalankannya. Kompentensi Guru yang dimilikinya 

mampu mempengaruhi kualitas dalam mengajarnya 

didalam kelas maupun di luar kelas.  

 

2. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak Terhadap Kepribadian Peserta Didik Di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 

Selanjutnya berkaitan dengan kompetensi 

kepribadian yang dimiliki Guru Akidah Akhlak di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Kompetensi 

ini menyangkut kepribadian. Jika dilihat dari sisi 

kualifikasi pendidikan atau ijazah sudah sesuai yaitu 

minimal lulusan S1 dan dari segi keagamaan sudah 

                                                           
79 

Alimin, Analisis Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

SMP Di Tarakan, 62. 
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cukup. Selain itu saat ini di tingkat KKM ini juga telah 

melakukan beberapa kegiatan untuk peningkatan 

Kompetensi Guru yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang diampu. Kegiatan tersebut diantaranya dengan 

mengadakan kursus, workshop, seminar ataupun diklat. 

Hal ini senada dengan pendapat Kunandar Guru dalam 

bukunya Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yakni, Kompetensi adalah “suatu hal 

yang menggambarkan kualitatif atau kuantitatif”. 

Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu 

dapat digunakan dalam dua konteks, yakni : pertama, 

sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada 

perbuatan yang di amati. Kedua, sebagai konsep yang 

mencangkup aspek-aspek kognitif, afektif, dan perbuatan 

serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.
80

 Hal ini 

senada dengan Pianda D. dalam bukunya Kinerja Guru 

                                                           
80

Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan 
(
KTSP), 51-52. 
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yang menyampaikan sebagai berikut : Menurut UU RI 

No. 14 tahun 2005, pengertian Kompentensi Guru adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang 

harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas profesionalisme. Selain dari 

itu Kompetensi Guru adalah semua pengetahuan, 

keahlian, dan kebiasaan yang ada di pribadi guru dalam 

mengemban amanah sebagai seorang guru dalam 

menyampaikan ilmunya kepada peserta didik. 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

selalu melakukan peningkatan untuk kelancaran 

pembelajaran dan mutu seorang Guru Akidah Akhlak, 

baik dari diri guru tersebut maupun dari Lembaga-

Lembaga Kementrian Agama, seperti MGMP 

(Musawarah Guru Mata Pelajaran) dan juga akan di 

bentuk MDC (Madrasah Development Center) yang 

sudah sertifikasi. Dalam penerapan pembelajaran di 
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sekolah yaitu mengacu pada buku LKS diselipkan pada 

pembinaan dan juga memberi uswatun khasanah atau 

sikap-sikap dikelas secara langsung, motivasi, pembinaan 

dan utamanya memberi pembinaan secara langsung 

didalam kelas maupun dimana saja. Dalam menerapkan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi, guru 

mempunya kesulitan yaitu dalam penerapan 

pembelajaran dalam K13 belom begitu maksimal. Akan 

tetapi untuk mengatasi kesulitan yang di hadapi tersebut 

maka, Guru Akidah Akhlak yang ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo selalu 

mencari bimbingan ataupun saran dari teman-teman guru 

yang lain dan juga dukungan yang positif. 

Dalam Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak sudah di implikasikan dalam proses pembelajaran 

yang ada di MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo dan dari lulusan MA Miftahussalam maka guru 
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harus mempunyai suri tauladan yang baik dan juga 

mempunyai Akidah Akhlak yang baik pula. Dalam 

mengimplikasikan kompetensi kepribadian yang dimiliki 

oleh Guru Akidah Akhlak dalam proses pembelajaran, 

mampu memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh 

siswanya. Sesui dengan yang disampaikan Kusairi 

Ahmad dalam buku Akidah Akhlak, yaitu Akidah Akhlak 

adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang mempelajari tentang rukun iman yang 

dikaitkan dengan penghayatan terhadap Asmaul Husna 

serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan 

mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami dalam 

kehidupan sehari-hari.
81

 Dengan menjadi suri tauladan 

yang baik bagi siswanya diharapkan siswa tersebut 

mampu mencontoh kepribadian baik yang dimiliki oleh 

gurunya yang kemudian diaplikasikannya dalam 

                                                           
81

 Ahmad,  Akidah Akhlak, 1. 



115 
 

 

kehidupan sehari-hari, baik didalam keluarga maupun 

dalam bermasyarakat. Tujuan dari penerapan kompetensi 

kepribadian sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

kepribadian akan menentukan perananya bagi peserta 

didik. Kita menyadari atau tidak bahwa kepribadian guru 

itu akan sangat berpengaruh kepada akhlak siswa sehari-

hari. Adapun dalam pelaksanaan pendidikan Akidah 

Akhlak seseorang dituntut untuk menyampaikan nilai-

nilai ataupun norma-norma Islam serta mampu 

merefleksasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui 

akhlak dengan baik dalam intitusi sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Karena yang demikian tersebut merupakan 

modal seseorang dalam menjalani kehidupan dengan 

adanya akhlak yang baik. Tobroni juga menyampaikan 

dalam jurnalnya Memperbincangkan Pemikiran 

Pendidikan Islam Dari Idealisme Substansif Hingga 

Konsep Aktual sebagai berikut : Akidah Ahklak 
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menekankan pada aspek pembiasaan untuk melaksanakan 

akhlak terpuji dan menjahui akhlak tercela, memahami 

dan mempertahankan keyakinan yang benar serta 

menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari–

hari. Fikih menekankan pada aspek kemampuan cara cara 

melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan 

baik. Adapun sejarah kebudayaan islam menekankan 

pada kemampuan mengambil ibrah (contoh/hikmah) dari 

peristiwa-peristiwa sejarah, meneladani tokoh-tokoh 

berpestasi, mengaitkannya dengan fenomena sosial, 

budaya politik, iptek untuk pengembangan kebudayaan 

Islam sekarang. Dengan cara inilah, umat Islam dapat 

kembali kepada Al-quraan dan Hadist secara cerdas dan 

fungsional.
82

 

Selanjutnya, disini peneliti dapat menganalisis 

bahwa Kompetensi Kepribadian Guru Akidah Akhlak di 

                                                           
82

 Tobroni, et al., Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan 

Islam Dari Idealisme Substansif Hingga Konsep Aktual , 256. 
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MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo selalu 

melakukan peningkatan untuk kelancaran pembelajaran 

dan mutu seorang Guru Akidah Akhlak, baik dari diri 

guru tersebut maupun dari Lembaga-Lembaga 

Kementrian Agama. Dengan menjadi suri tauladan yang 

baik bagi siswanya diharapkan siswa tersebut mampu 

mencontoh kepribadian baik yang dimiliki oleh gurunya 

yang kemudian diaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, baik didalam keluarga maupun dalam 

bermasyarakat. Tujuan dari penerapan Kompetensi 

Kepribadian sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

3. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak Terhadap Proses Pembelajaran Yang 

Berlangsung Di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo 

Kompetensi Kepribadian Guru Aqidah Akhlak juga 

berdampak terhadap proses pembelajaran yang 
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berlangsung. Dengan adanya guru yang memiliki 

Kompetensi Kepribadian yang sesuai dengan standarnya, 

maka kegiatan belajar akan berjalan dengan baik. Seperti 

dalam pembelajarannya mengacu pada LKS diselipkan 

pembinaan dan juga memberikan suri tauladan yang baik, 

memberi motivasi, dan juga pembinaan secara langsung 

didalam kelas maupun di luar kelas.  

Dalam proses pemanbelajaran, Kompetensi 

Kepribadian Guru sangat penting dan utama harus 

dimiliki oleh seorg guru, khususnya pada Guru Akidah 

Akhlak. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, 

bahwa guru merupakan suri tauladan bagi para siswanya. 

Sedangkan Akidah Akhlak merupakan mata pelajaran 

yang berkaitan dengan pembentukan 

karakter/sikap/perilaku serta norma-norma dalam Agama 

Islam, oleh karena itu gurunya pun harus memilki 

Kompetensi Kepribadian yang baik dengan harapan 
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siswa mampu menerapkan apa yang diperolehnya pada 

proses pembelajaran Akidah Akhlak di lingkungan 

keluarga maupun masyarakat. Uraian tersebut sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh M. Al Jumhuri Asroruddin 

dalam buku Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah Ulasan Ringkas 

Tentang Asas Tauhid Dan Akhlak Islamiyah yang 

menyampaikan bahwa kepribadian akan menentukan 

perananya bagi peserta didik. Kita menyadari atau tidak 

bahwa Kepribadian Guru itu akan sangat berpengaruh 

kepada akhlak siswa sehari-hari. Adapun dalam 

pelaksanaan pendidikan Akidah Akhlak seseorang 

dituntut untuk menyampaikan nilai-nilai ataupun norma-

norma Islam serta mampu merefleksasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari melalui akhlak dengan baik dalam 

intitusi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Karena yang 

demikian tersebut merupakan modal seseorang dalam 

menjalani kehidupan dengan adanya akhlak yang baik.
83
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Kompetensi Kepribadian Guru Aqidah Akhlak 

sudah diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 

Alhmadulillah dari lulusan MA Miftahussalam ini sudah 

banyak yang menjadi moden dan kepala desa. Selain itu, 

guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru oleh para 

siswanya. Oleh karena itu, Guru Aqidah Akhlak 

diharapkan bisa saling bekerja sama antar guru yang 

lainnya dan saling mendukung. Hal ini senada dengan 

Pianda dalam bukunya Kinerja Guru yang menyatakan 

bahwa, kompentensi guru bersifat menyeluruh dan 

merupakan satu sama lain dan antar guru saling 

berhubungan dan saling mendukung.
84

 Selain dari itu 

kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu proses dalam 

melaksanakan tugas Madrasah, diharapan antar guru bisa 

memperkuat komunikasinya, dengan harapkan lebih 

mudah bekerja sama.  

                                                                                                                     
Tentang Asas Tauhid Dan Akhlak Islamiyah, 10-11. 

84 
Pianda, Kinerja Guru, 30. 
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Selanjutnya dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru tidak selalu berjalan sebagaimana 

yang diharapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga 

menemukan kesulitan atau hambatan. Hambatan tersebut 

diantaranya yaitu dalam pelaksanaan K13 belum begitu 

maksimal. Hal ini senada dengan Pianda.D dalam 

bukunya Kinerja Guru yang menyatakan bahwa 

Kompentensi Profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

kemungkinannya membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompentensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan.
85

 Jadi dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru tidak selalu berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi guru selalu 

mengoreksi kekurangan pada dirinya. Dengan mengorksi 

kekurangan pada dirinya maka Guru Akidah Akhlak bisa 
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menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Dan juga 

dari hasil semuanya itu disimpulkan bahwa MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo selalu 

melakukan peningkatan untuk kelancaran pembelajaran 

dan mutu seorang Guru Akidah Akhlak, baik dari diri 

guru tersebut maupun dari Lembaga-Lembaga 

Kementrian Agama. Dengan menjadi suri tauladan yang 

baik bagi siswanya diharapkan siswa tersebut mampu 

mencontoh kepribadian baik yang dimiliki oleh gurunya 

yang kemudian diaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, baik didalam keluarga maupun dalam 

bermasyarakat. Tujuan dari penerapan Kompetensi 

Kepribadian sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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                                             BAB VI 

                                          PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil telaah yang mendalam terhadap 

penelitian ini, untuk dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

4. Profil Kompetensi Kepribadian Guru Akidah Akhlak 

di MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 

Kompetensi Kepribadian pada dasarnya merupakan 

suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang Guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Di dalam 

pelaksanaan mengajar tentunya seorang Guru 

mempunyai kepribadian sendiri sebagai Guru 

Akidah Akhlak, seperti yang diharapkan MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 

Kompetensi Kepribadian Guru MA Miftahussalam 
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diantaranya mempunyai karakter rendah hati, 

pemaaf, jujur, ikhlas, empati, sabar dalam 

melaksanakan tugas sebagai Guru Akidah Akhlak. 

Keberadaan Guru Akidah Akhlak sangat 

berpengaruh penting untuk menjadikan murid yang 

berakhlak baik sebagaimana dalam visi misi yang 

ada di MA Miftahussalam Kambeng  Slahung 

Ponorogo. Tugas Guru Akidah Akhlak adalah 

sebagai seorang pendidik yang profesional dalam 

bidangnya, dan tidak merasa puas terhadap ilmu 

yang telah dimilikinya, akan tetapi harus menambah 

ilmunya dengan mengikuti kegiatan yang sesuai 

dengan bidangnya.  

5. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak terhadap Kepribadian peserta didik di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 

Kompetensi Kepribadian Guru Akidah Akhlak sudah 
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di implikasikan dalam proses pembelajaran yang ada 

di MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo. 

Dalam mengimplikasikan kompetensi kepribadian 

yang dimiliki oleh Guru Akidah Akhlak dalam 

proses pembelajaran, mampu memberikan hasil yang 

dapat dirasakan oleh siswanya. diantaranya 

mempunyai wibawa dalam mengajar dan 

mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh untuk 

menjadikan anak yang mempunyai akhlakul 

karimah.  

6. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Akidah 

Akhlak terhadap proses pembelajaran yang 

berlangsung di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo yaitu berdampak terhadap proses 

pembelajaran yang berlangsung. Dalam proses 

pembelajaran siswa pun berpartisipasi secara aktif 

dan merasa tidak cepat bosan, karena dalam 
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menyampaikan materi pembelajaran tidak monoton. 

Guru Akidah Akhlak dalam pembelajarannya 

menggunakan alat peraga, menggunakan power 

point alat peraga lainnya dan terus dengan praktek. 

Dan semua itu berdampak pada murid yang lebih 

sering aktif bertanya materi di dalam kelas, dan 

saling menghormati satu sama lain tidak semena- 

sema dalam berprilaku kepada siapaun.   

B. . Saran  

1. Lembaga/ Madrasah 

Kepada pimpinan madrasah harus memberikan 

pelatihan kepada para pendidikan agar selalu 

senantiasa berkomitmen, bertanggung jawab serta 

ikhlas dalam mengajar. Kepala sekolah harus 

mempunyai job description yang baik agar dalam 

menjalankan suatu program yang berada di suatu 
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lembaga bisa berjalan dengan baik dan semaksimal 

mungkin. 

2. Bagi Guru Akidah Akhlak 

Secara keseluruhan Kompetensi Kepribadian Guru 

Akidah Akhlak Di MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo sudah baik, akan tetapi masih 

ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi dalam 

penerapan K13, agar siswa bisa benar-benar 

merasakan dampak dari penerapan pembelajaran 

yng maksimal, dan visi-misi MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo bisa tercapai dengan 

baik. Dan terus mengembangkan mutu serta 

kualitas yang sudah dimiliki, selalu mengadakan 

evaluasi pembelajaran taupun mengadakan 

pelatihan-pelatihan secara intern. 
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3. Bagi Para Siswa 

Hendaknya siswa lebih aktif lagi dalam mengikuti 

kegiatan dan pembelajaran yang di adakan di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo, agar 

implikasi dari kegiatan dan pembelajaran tersebut 

bisa tercapai dengan baik. 

4. Ditujukan Kepada Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan penelitian seperti yang telah penulis 

lakukan, penelitian ini di jadikan sebagai referensi 

untuk menambah dan memperluas wawasan serta 

bahan kajian penelitian dengan meneliti seluruh 

aspek kepribadian Guru Akidah Akhlak. 
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