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ABSTRAK 

 

Baidhowi, Muhammad I’san. 2019. Kompetensi Kepribadian Guru dan 

Implikasinya terhadap Kedisiplinan dan Ketertiban Peserta Didik di MA 

Miftahul Ulum Kradinan Dolopo Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Ponorogo. Pembimbing  Drs. H. Moch. Saichu. M.Si. 

Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian Guru, Kedisiplinan dan Ketertiban 

Peserta Didik. 

Latar belakang penelitian ini adalah Kompetensi Kepribadian guru yang 

Harus dimiliki oleh semua  guru dalam memberikan pembelajaran di dalam maupun 

di luar kelas, dan penanaman kepribadian yang baik serta melaksanakn kedisiplinan 

dan ketertiban tanpa adanya paksaan. Berdasarkan demikian mendorong penyusun 

untuk mengadakan penelitian terkait dengan implikasi kompetensi kepribadian guru 

terhadap kedisiplinan dan ketertiban peserta didik di MA Miftahul Ulum, yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: kondisi kompetensi 

kepribadianguru di MA Miftahul Ulum dan keterkaitannya antara kompetensi 

kepribadian guru dengan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kompetensi kepribadian 

guru di MA Miftahul Ulum serta mengetahui keterkaitan atau implikasi antara 

kompetensi kepribadian guru dengan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. Hasil 

penelitian ini diharapkan membantu para guru dalam mendisplinkan peserta didiknya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

pengambilan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data 

observasi diperoleh dari kegiatan sehari-hari di MA Miftahul Ulum, data wawancara 

diperoleh dari informan Kepala Sekolah MA Miftahul Ulum, Ustadz-ustadzah MA 

Miftahul Ulum dan para siswa-siswi di MA Miftahul Ulum, dan data dokumentasi 

diperoleh dari tata usaha MA Miftahul Uuum, dari data yang diperoleh kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk mempermudah dalam 

melakukan pembahasan dalam penelitian ini.  

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kondisi kompetensi 

kepribadian guru di MA Miftahul Ulum bisa dikatakan baik, guru mampu berbaur 

dengan peserta didik dengan baik dan guru mampu menanamkan nilai-nilai disiplin 

yang baik. (2) ada keterkaitan atau implikasi antara kompetensi kepribadian guru 

dengan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik,sebab guru menjadi panutan atau 

contoh bagi peserta didik ketika berada dilingkungan sekolah. Hal tersebut 

membuktikan adanya keterkaitan antara keduanya.   
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus. Tugas 

guru meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan 

kepada peserta didik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 

39 ayat 2  menyatakan bahwa: ”Guru yang kompeten akan lebih mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan 

lebih mampu mengelola kelas, sehingga belajar peserta didik berada pada 

tingkat optimal.” Dari pernyataan tersebut dinyatakan bahwa seorang guru 

harus mampu mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam 

pembelajaran. Dapat memahami perkembangan psikologis peserta didik. 

Dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik. 

Memiliki wawasan pengetahuan, pemahaman, dan sikap profesional untuk 

memecahkan masalah. Mampu mengembangkan profesi pendidikan sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman.1 

 
1 Feraliys Novauli,” Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMP 

Negri dalam Kota Banda Aceh,” Jurnal Administrasi Pendidikan 3, no. 1, (Februari 2015), 45 
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Selain itu guru juga dituntut untuk  memiliki kompetensi yang baik 

dalam menjalankan tugasnya, salah satu dari kompetensi yang harus 

dikuasai oleh guru adalah kompetensi kepribadian. Sebelum membahas 

tentang kompetensi kepribadian penting bagi kita untuk mengetahui apa 

itu kompetensi guru terlebih dahulu. 

Kompetensi pada hakikatnya menggambarkan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang harus dikuasai peserta didik dan 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pusat kurikulum 

Depdiknas (2002) mengatakan kompetensi merupakan pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai dasar yang direfleksikan  dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak secara konsisten dan terus menerus.2 Kompetensi guru juga 

dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.3 

Jadi kompetensi menggambarkan kemampuan bertindak  dilandasi 

ilmu pengetahuan yang hasil dari tindakan itu bermanfaat bagi dirinya dan 

bagi orang lain. UUSPN No. 20 tahun 2003 dalam pasal 10 dijelaskan 

kompetensi guru meliputi (1) kompetensi pedagogik yaitu kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik; (2) kompetensi kepribadian yaitu 

kemampuan kepribadian yang mantap berakhlak mulia, arif, dan 

berwibawa serta menjadi teladan bagi anak didiknya; (3) kompetensi sosial 

yaitu kemampuan berkomunikasi  dan berinteraksi secara efektif  dan 

 
2 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru  dan Tenaga Kependidikan, 

(Bandung:Alfabeta,  2013), 157 
3 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru, (Bandung: Yrama Widya, 2009), 17 
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efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, atau wali peserta 

didik; (4) kompetensi profesional yaitu kemampuan menguasai materi 

pelajaran secara luas dan mendalam diperoleh melalui pendidikan profesi.4 

Adapun sifat-sifat yang menggambarkan kompetensi keprabidan 

guru menurut Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan kemantapan dan 

integritas pribadi berpikir alternative, adil, jujur dan objektif, berdisiplin 

dalam melaksanakan tugas tekun bekerja, berupaya memperoleh hasil 

kerja yang sebaik-baiknya, simpatik dan menarik, luwes, bijaksana dan 

sederhan dalam bertindak, bersifat terbuka, kreatif dan berwibawa.5 

Selanjutnya kompetensi kepribadian, dalam kehidupan sehari-hari 

kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan: (1) identitas diri, jati 

diri seseorang, (2) kesan umum seseorang tentang diri anda atau orang 

lain, (3) fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah.6 

Adapun yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian guru, 

sebagaimana dinyatakan dalam Standart Nasional Pendidikan Pasal 28 

ayat 3 butir b, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

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

Baik tidaknya citra seseorang sangat ditentukan oleh 

kepribadiaanya, terlebih lagi seorang guru. Masalah kepribadian ini 

menjadi kompetensi yang sangat utama yang melandasi kompetensi guru 

 
4 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru  dan Tenaga Kependidikan, 158 
5 Cece wijaya dan A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar 

Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 14  
6 Syamsul Yusuf LN, dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 3 
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yang lain. Selain itu, kepribadian juga akan menjadi faktor penentu 

keberhasilan melaksanakan tugas sebagai pendidik. 

Pribadi guru akan menjadi penentu  dalam keberhasilan pendidikn, 

Kepribadian juga akan menjadi penentu apakah seorang guru akan menjadi 

pendidik dan Pembina yang baik, atau justru sebagai penghancur masa 

depan anak didik, terutama bagi para sisiwa yang berada dalam masa 

pertumbuhan (sekolah dasar dan menengah).7 

Hal di atas sangat berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik, 

kedisiplinan peserta didik tidak bisa dibangun dengan sendirinya, karena 

kedisiplinan peserta didik bisa terwujud atas dasar kesadaran dalam diri 

masing-masing peserta didik. Perlu adanya peran penting sekolah dan 

pendidik dalam mewujudkan kedisiplinan peserta didik agar tercapainya 

prestasi peserta didik yang baik. Oleh sebab itu, peran sekolah dan 

pendidik untuk medisiplinkan peserta didik yaitu dengan membuat aturan-

aturan dan tata tertib yang diberlakukan secara tegas dan konsisten, maka 

siswa yang pada awalnya terpaksa dengan aturan dan tata tertib yang ada 

akan terbiasa mematuhinya. Peraturan dan tata tertib yang diberlakukan 

secara tegas dan konsisten diharapkan akan meningkatkan kedisiplinan 

peserta didik yang berdampak pada tercapainya prestasi belajar yang baik.8 

Dari penjelasan di atas  bahwa kompetensi kepribadian guru sangat 

berkaitan dengan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. Tanggung jawab 

 
7 Chaerul Rochman, dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, ( 

Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 32-33 
8 Eka S. Ariananda, Syamsuru Hasan, dan Maman Rakham, “Pengaruh Kedisiplinan 

Siswa di Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Teknik Pendingin,” Journal Of Mechanical 

Engineering Education 1, no. 2, (Desember 2014), 238 
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guru juga sangat diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, 

sebgai orang tua maupun sebagai seahabat bagi peserta didik.  Oleh karena 

itu peneliti sangat tertarik dengan permasalahan ini dengan mengambil 

judul : Kompetensi Kepribadian Guru dan Implikasinya Terhadap 

Kedisiplinan dan Ketertiban Peserta Didik di MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo Madiun. 

B. Fokus penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kondisi kompetensi kepribadian guru di MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo Madiun. 

2. Implikasinya terhadap kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, 

maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah, Implikasi 

kompetensi kepribadian guru terhadap kedisiplinan dan ketertiban peserta 

didik, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana kompetensi kepribadian guru di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo Madiun? 

2. Bagaimana implikasi kompetensi kepribadian  guru terhadap 

kedisiplinan dan ketertiban peserta didik di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo Madiun? 
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D. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam peneliti ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kompetensi kepribadian guru di MA Miftahul 

Ulum Kradinan Dolopo Madiun 

2. Untuk mengetahui implikasi kompetensi kepribadian guru terhadap 

kedisiplinan dan ketertiban peserta didik di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo Madiun. 

E. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat hasil kajian ini ditinjau dari dua sisi, yaitu secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretis dari penelitian ini telah ditemukan keterlibatan 

kompetensi kepribadian guru dalam mengembangkan kedisiplinan dan 

ketertiban peserta didik. Maka kajian ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman guru dalam meningkatkan kompetensi kepribadian.  

2. Secara praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi 

kepada: 

a. Bagi peneliti 
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Bagi peneliti untuk mengetahui keterlibatan antara kompetensi 

kepribadian dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban 

peserta didik. 

b. Bagi guru 

Bagi guru mengetahui cara meningkatkan kualitas kompetensi 

kerpibadian guru. 

c. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik, peserta didik dapan meningkatkan 

kedisiplinan dan ketertiban ketika proses belajar mengajar. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi 

ini, untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi beberapa 

bab yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan 

secara sistematis, yaitu: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas yaitu terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode 

penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data) dan sistematika pembahasan. 
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BAB II  Penilitian membahas tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan atau kajian teori. Telaah hasil penelitian 

terdahulu diambil dari berbagai sumber jurnal tidak hanya 

dari mahasiswa IAIN Ponorogo, tetapi juga diambil dari 

jurnal PTN lain di Indonesia. Sedangkan kajian Teori, 

sebagai pedoman umum yang digunakan untuk landasan 

dan melakukan penelitian yang terdiri dari penjelasan 

kompetensi kepribadian dan implikasinya terhadap 

kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. 

BAB III Berisikan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk 

melakukan penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan, 

serta tahapan-tahapan penelitian. 

BAB VI Berisi tentang gambaran umum, mengenai data umum yang 

meliputi: sejarah berdirinya MA Miftahul Ulum, letak 

geografis MA Miftahul Ulum, struktur organisasi MA 

Miftahul Ulum, keadaan guru di MA Miftahul Ulum, 

keadaan kurikulum MA Miftahul Ulum, serta saranan dan 

prasaran MA Miftahul Ulum. Adapun data khusus meliputi 

: data mengenai latar belakang kondisi kompetensi 

kepribadian di MA Miftahul Ulum, data menegenai 



15 

 

 

kedisiplinan dan ketertiban peserta didik di MA Miftahul 

Ulum  

BAB V Berisi tentang analisis data, yang ,meliputi: kondisi 

kompetensis kepribadian guru di MA Miftahul Ulum dan 

keterkaitan antara kompetensi kepribadian guru terhadap 

kedisiplinan peserta didik di MA miftahul ulum, serta 

kedisiplinan para peserta didik saat berada di sekolah. 

BAB VI Berisi penutup, merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab IV. Bab ini 

berisi tentang kesimpulan dan saran 
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BAB II 

TELAAHHASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Tedahulu 

Berdasarkan hasil pelacakan penulis telaah hasil penelitian  

terdahulu adalah sebagai perbandingan terhadap penelitian yang ada 

baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang ada sebelumnya.Di 

samping itu, telah hasil penelitian  terdahulu juga mempunyai andil 

besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada tentang 

teori-teori yang ada kaitannya. 

1. Skripsi yang ditulis Yatimah Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul 

“Kompetensi Kepribadian Guru PAI dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Emosional Siswa Kelas II SD Negeri 1 Cepedak Bruno 

Purworejo Tahun 2013/2014.” Guru memiliki peran sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan mampu menjadi teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat, serta tampil sebagai pribadi  

yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Guru PAI terus 

berupaya meningkatkan kepemilikan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, rasa percaya diri, dan 

memberikan penghormatan terhadap kode etik guru.9 Sedangkan 

penelitian yang akan penulis laukan memilikki variabel kompetensi 

 

9Yatimah, Kompetensi Kepribadian Guru PAI dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Siswa Kelas II SD Negeri 1 Cepedak Bruno Purworejo Tahun 2013/2014, (Skripsi 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), 45 
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kepribadian guru dan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. 

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

sama-sama meneliti tentang kompetensi kepribadian guru 

2. Skripsi yang ditulis Nanda Rizka Nastiti Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2018 yang berjudul 

“Peranan Kompetensi Kepribadian Guru dalam Meningkatkan 

Motivasi belajar Siswa di MIS Nurul Hasanah Walbarokah Kec. 

Medan Marelan.” Kepribadian seorang guru dapat menimbulkan 

motivasi belajar siswa yang tentunya berdampak pada prestasi dan 

hasi belajar yang diperoleh siswa, karena dengan timbulnya 

motivasi belajar, maka siswa akan secara aktif untuk mengikuti 

proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kepribadian guru 

dapat menciptakan keakraban antara guru dengan siswa baik itu 

dalam interaksi pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, serta 

dapat menimbulkan kesan tersendiri bagi diri siswa untuk 

mencintai guru nya.10 Sedangkan penilitian  yang akan penulis 

lakukan berfokus pada keterkaitan antara kompetensi kepribadian 

guru terhadap kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. Persamaan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah peran atau 

ketrkaitan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas peserta 

didik. 

 
10 Nanda Rizka Nastiti, Peranan Kompetensi Kepribadian Guru dalam Meningkatkan 

Motivasi belajar Siswa di MIS Nurul Hasanah Walbarokah Kec. Medan Marelan, (Skripsi Faultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 78 
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3. Skripsi yang ditulis Naena Ihza Abbad Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah JakartaTahun 2018 yang berjudul 

“Hubungan Kompetensi Kpribadian Guru dengan disiplin Belajar 

siswa kelas V SD Negeri Serpong 02 Kota Tangerang Selatan.” 

Peningkatan kompetensi kepribadian guru harus didasarkan dari 

dalam diri guru tersebut. Keinginan dari dalam diri sendiri untuk 

selalu berbenah dalam meningkatkan kualitas diri terhadap 

kepribadian yang telah dimiliki menjadi salah satu cara yang dapat 

guru tempuh dalam meningkatkan kepribadiannya. Selain hal 

tersebut guru dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi 

yang dimiliki secara berkesinambungan agar kecakapan diri guru 

semakin meningkat khususnya pada kompetensi 

kepribadiannya.11Sedangan penelitian yang akan penulis lakukan 

membahas tentang keterkaitan antara kompetensi kepribadian guru 

dengan kedisiplinan peserta didik. Persamaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan adalah membahas tentang kompetensi 

kepribadian guru dan kedisiplinan. 

B. Kajian Teori 

1. Kompetensi Kepribadian Guru 

Sebelum membahas tentang kompetensi kepribadin guru 

penting bagi kita mengetahui apa itu kompetensi guru. Menurut 

Echoles Shadily yang dikutip Surwadi kata kompetensi berasal dari 

 
11Naena Ihza Abbad, Hubungan Kompetensi Kpribadian Guru dengan disiplin Belajar 

siswa kelas V SD Negeri Serpong 02 Kota Tangerang Selatan, (Sripsi Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 78 
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bahasa inggris Competency sebagai kata benda, Competency yang 

berati kecakapan, kompetensi, dan kewenangan. Seiring dengan 

pendapat Suparno menjelaskan bahwa kata kompetensi biasanya 

diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu 

tugas atau sebagai memiliki ketrampilan dan kecakapan yang 

disyaratkan. Dalam pengertian yang luas diatas ahwa setiap cara 

yang digunakan dalam pelajaran yang ditunjukkan untuk mencapai 

kompetensi adalah untuk mengembangkan manusia yang bermutu 

yang memliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemapuan sebgaimana 

disyaratkan.12 

Menurut Munandar kompetensi merupakan daya untuk 

melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 

Pendapat ini menginformasikan dua faktor yang mempengaruhi 

kompetensi yaitu (1) faktor bawaan seperti bakat dan;(2) faktor 

latihan seperti hasil belajar. 

Kenezevich menjelaskan kompetensi adalah kemampuan-

kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan tersebut 

merupakan hasil penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang 

banyak jenisnya, dapat berupa pengetahuan, ketrampilan, kecerdasan 

dan lain-lain yang dimiliki seseorang untuk mencpai tujuan 

organisasi. 

 
12Martinis Yamin, Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta : Gaun Persada, 2010), 5 
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Menurut Abdul majid standar kompetensi guru adalah suatu 

ukuran yang ditetapkan untuk dipersyaratkan dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan berperilaku layak seorang guru untuk 

menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan 

jenjang pendidikan. 

Diroktoerat tenaga kependidikan Depdiknes, Undang-undang 

Repoblik Indonesia nomer 20 tahun 2003 tentang standar 

kompetensi guru meliputi empat komponen, yaitu (1) pengelolaan 

pembelajaran; (2) pengembangan potensi; (3) penguasaan akademik; 

(4) sikap kepribadian. Secara keseluruhan standar kompetensi terdiri 

dari tujuh kompetensi, yaitu; (1) penyusunan rencaana pembelajaran; 

(2) pelaksanaan interaksi belajar mengajar; (3) penilaian prestasi 

peserta didik; (4) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi 

peserta didik; (5) pengembangan profesi; (6) pemahaman wawasan 

pendidikan; (7) penguasaan bahan kajian akademik.13 

Sedangkan Pengertian komptensi guru menurut Sarimaya 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dari pengertian tersebut, 

dapat dipahami bahwa guru harus mempunyai pengetahuan, 

keterampilan dan prilaku, dimana dalam pendidikan Islam sangat 

 
13Ibid., 6. 
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menghargai mereka yang berpengetahuan dan bertugas sebagai 

pendidik.14 

Samana menjelasakan bahwa kompetensi guru adalah 

kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan 

kewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.15 

Selanjutnya adalah kompetensi kerpibadian guru. Dalam 

istilah bahasa Arab, menurut T Fuad Wahab, kepribadian sering 

ditunjukkan dengan istilah sulukiyyah (perilaku), khulkiyyah(akhlak), 

infi’aliyyah (emosi), al-jasadiyyah (fisik), al-qadara (kompetensi), 

dan muyul (minat). 16 

Kepribadian merupakan pengaturan  yang dinamis dari sifat 

dan pola karakteristik  perilaku yang unik pada setiap individu. 

Kepribadian menunjukkan komponen penting, yaitu sesuatu yang 

bersifat tetap dan sesuatu yang bersifat berubah. Setiap orang 

memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri yang akan mempengaruhi 

pola piker terhadap orang lain serta cara mersponnya. Dengan 

demikian tampak jelas bahwa kepribadian guru tekait dengan seluruh 

aspek dari pribadi guru yang akan mempengaruhi bagaimana guru 

 
14 Firi Mulyani, “Konsep Kompetensi Guru dalam Undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen,” Jurnal Pendidikan  Universitas Garut, 03 no. 01 (2009), 3 
15 Martinis Yamin, Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, 7 
16 Chaerul Rochman, dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, 

31. 
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menjalankan peran dan tugas dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran.17 

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 

3 butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab stabil, 

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

berakhlak mulia.18Secara terperinci subkompetensi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki 

indicator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, 

bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru dan 

memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

2. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indicator 

esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 

3. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indicator 

esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta 

menunjuukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

 
17Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter, (Bandung; PT Rafika Aditama, 2013), 

36 
18Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), 117 
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4. Subkompetensi kepribadian berwibawa memiliki indicator 

esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap 

peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 

5. Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan 

memiliki indicator esensial: bertindak sesuai dengan norma 

religious (iman, dan takwa, jujur, iklas, suka menolong), dan 

memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.19 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, khusunya dalam kegiatan pembelajaran. 

Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta 

didik. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau 

kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses 

pembentukan pribadinya. 

Sehubungan dengan uraian diatas, setiap guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan 

kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi 

kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal itu, guru tidak hanya 

dituntut untuk mampu memakai pembelajaran, tetapi dan yang 

paling pentinga adalah bagaimana dia menjadikan pelajaran sebagai 

ajaran pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi 

pesert didik.20 

 
19 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisi Empiris Aplikatif, 

(Jakarta: Kencana, 2013), 274. 
20 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 117-118. 
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Hamzah B. Uno  menyatakan bahwa kompetensi kepribadian 

adalah adalah sikap kepribadian yang mantab sehingga mampu 

menjadi sumber intensifikasi bagi subjek dan memiliki kepribadian 

yang pantas untuk diteladani. Guru sebagai pendidik harus dapat 

mempengaruhi kearah prose situ sesuai dengan tata nilai yang 

dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk 

noorma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi 

perilaku etika peserta didik sebagai pribadi dan sebgai anggota 

masyarakat.21 

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi 

kepribadian guru meliputi: 

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

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

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif dan berwibawa. 

4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru dan rasa percaya diri 

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.22 

 

 
21 Doni Junna Priannsa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung : Alfabeta, 2014), 

125-126. 
22 Ibid, 126 
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2. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Kedisiplinan 

dan Ketertiban Peserta Didik 

a. Kedisiplinan dan Ketertiban 

Sebelum membahas lebih lanjut keterkaitan anatara 

kompetensi kerpibadian guru alangkah baiknya kita mengetahui 

terlebih dahulu apa itu kedisiplinan dan ketertiban. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa 

disiplin adalah tatatertib (di sekolah, kemiliteran). Ketaatan 

(kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib).23 Disiplin berasal dari 

kata yang sama dengan disciple, yakni seseorang yang belajar dari 

atau suka rela mengikuti seorang pemimpin, orang tua dan guru 

sebagai pemimpin dan anak merupakan murid yang belajar dari 

mereka cara hidup yang menuju kehidup yang berguna dan bahagia. 

Jadi, disiplin merupakan cara masyarakat mengajar atau perilaku 

moral.24diantara kata-kata yang berada dalam cakupan makna 

disiplin adalah penguasaan, pembiasaan, pengaturan, pelatihan, 

ketepatan, ketaaatan, kepatuhan dan sebagainya. Disiplin yang 

dimaksud adalah membiasakan anak dengan tradisi baik, seperti 

mengetahui kewajibannya, tepat dan teliti dalam melaksanakan 

tugasnya, memiliki motivasi dalam dirinya dan bertanggung jawab.25 

 
23 Departemen Pendidikan Nasional, ketaatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 268. 

24Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2, Terjemah. Med Meitasari Tjandrasa, (Jakarta: 

Gelora Aksara Pratama, 1994), 82. 
25 Makmun Mubayidh, Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2006), 113 
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Tujuan diisiplin bukan untuk melarang kebebasan atau 

mengadakan penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam 

batasan kemampuannya untuk mereka kelola. Sebaliknya, jika 

berbagai larangan itu amat ditekankan kepadanya, mereka akan 

merasa terancam dan memberontak, bahkan mereka akan mengalami 

rasa cemas yang merupakan suatu gejala yang kurang baik dalam 

pertumbuhan seseorang.26 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-

hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang 

boleh dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan (karena merupakan 

hal-hal yang dilarang). Bagi seorang yang berdisiplin, karena sudah 

menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan 

bukan lagi dirasakan sebagai beban, namun sebaliknya akan 

membebani dirinya apabila ia tidak berbuat disiplin. Nilai-nilai 

kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupannya. 

Disiplin yang mantap pada hakikatnya akan tumbuh dan terpancar 

dari hasil kesadaran manusia. Sebaliknya, disiplin yang tidak 

bersumber dari kesadaran hati nurani akan menghasilkan disiplin 

 
26 Conny Semiwan, Pendidikan Keluarga dalam Era Global,  (Jakarta: Prenhallindo, 

2002), 89  
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yang lemah dan tidak akan bertahan lama, atau disiplin yang statis, 

tidak hidup.27 

Disiplin sebagai suatu proses dari latihan atau belajar yang 

bersangkutan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Dengan 

demikian, jelas bahwa mendidik anak dengan disiplin diharapkan 

anak dapat mandiri dan tidak tergantung pada orang lain secara terus 

menerus.28 

Disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku 

sesuai dengan standart yang ditetapkan kelompok sosial mereka. 

Berikut adalah unsur-unsur disiplin yang diperlukan, yaitu : 

Peraturan, Hukuman, dan Penghargaan. 

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial 

mereka, maka ia harus mempunyai unsur pokok, adapun cara 

mendisiplinkan yang digunakan yaitu : peraturan sebagai pedoman 

perilaku, konsisitensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang 

digunakan untuk mengajarkan dan memaksanya, hukuman untuk 

pelanggar peraturan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik yang 

sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.29 

 

 
27 Suradi, “pembentukan karakter siswa melalui penerapan disiplin dan tata tertib 

sekolah.”  Jurnal Riset dan Konseptual 2, no. 4(November 2017), 528 
28 Siggih D. Gunarsa &Ny. Y. Siggih D. Gunarsa,  Psikologi Perkembangan Anak dan 

Remaja, (Jakarta: PT. BPK Gunung mulia, 2008), 80 
29 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2, Terjemah. Med Meitasari Tjandrasa,84 
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b. Implementasinya Terhadap Kedisiplinan dan Ketertiban Peserta 

Didik. 

Peran guru dalam implementasi/pelaksanaanya pendidikan 

budi pekerti tidak mudah. Guru dituntut untuk menjadi figureIng 

ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. 

Ungkapan ini, menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai sikap 

pemimpin(guru) harus memberi teladan kepada peserta didiknya, 

serta bertindak jujur dan adail.guru juga harus mampu memberi 

motivasi kepada peserta didiknya untuk belajar keras. Guru juga 

perlu untuk memberikan kepercayaan kepada peserta didiknya untuk 

mempelajari sesuatu sesuai minat dan kemampuannya, guru tinggal 

merestui dan mengarahkan saja.30 

Manusia tidak ada yang sempurna, pernah berbuat salah 

khilaf atau dosa. Begitu juga dengan seoarang guru, ia juga manusia 

biasa seperti yang lainnya. Namun ketika guru melakukan sebuah 

kesalahan atau kekhilafan maka respon masyarakat akan lebih besar 

bila dibandingkan dengan yang lainnya. 

Hal ini terjadi karena pada dasarnya guru itu adalah teladan 

bagi peserta didiknya dan juga yang lain untuk mewujudkan hal-hal 

yang baik. Dengan demikian, bagi para guru harus berhati-hati agar 

senantiasa terpelihara dari perbuatan yang tidak baik. 

 
30 Muhammad Rhman dan  Sofan Amri, Kode Etik Profesi Guru, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Raya, 2014), 179 
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Untuk bisa menjadi teladan, maka ada beberapa karakteristik 

yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 

Pertama, karakteristik akidah, akhlak dan perilaku, yaitu: 

guru harus mempunyai akidah yang bersih dari hal-hal yang 

bertentangan dengannya. Guru harus harus berakhlak mulia, 

berkelakuan baik, dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan 

hal itu baik didalam maupun diluar kelas. Senantiasa melandaskan 

niat ibadah kepada Allah Swt. Ketika mengajarkan ilmu, tidak 

semata-mata mengandalkan kemampuan dan usaha belaka dalam 

mengajar tetapi juga berdoa meminta taufiq serta pertolongan dari 

Allah Swt. 

Kedua, karakteristik profesional. Profesi guru adalah profesi 

yang sangat mulia. Risalah yang diemban guru sangat agung.  

Seorang guru harus memiliki persiapan agar menjalankan profesi 

dan risalahnya. Dalam proses belajar mengajar yakni menguasai 

materi pelajaran dengan matang melebihi peserta didiknya dan 

mampu memberikan pemahaman kepada mereka secara baik. Selain 

itu guru juga harus memiliki kesiapan alami (fitrah) untuk menjalani 

proses mengajar, seperti pemikiran yang lurus, bashirah yang jernih, 

tidak melamun, berpandangan jauh kedepan, cepat tanggap, dan 

dapat mengambil tindakan yang tepat pada saat-saat yang kritis dan 

guru harus menguasai cara-cara mengajar dengan baik.31 

 
31 Ibid, 181 
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Dalam pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus 

dimulai dari pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa, kita 

tidak harus berharap banyak akan terbentuknya peserta didik yang 

disiplin daari pribadi guru yang kurang disiplin, kurang arif, dan 

kurang berwibawa. Selain itu guru juga harus dapat mengontrol 

emosinya, kestabilan emosi sangat diperlukan , namuntidak semua 

orang mampu menahan emosi terhadap rangsangan yang 

menyinggung perasaan, dan diakuai bahwa tiap orang memiliki 

temperamen yang berbeda dengan orang lain. Untuk keperluan 

tersebut upaya dalam bentuk latihan mental akan sangat berguna. 

Guru yang mudah marah akanmembuat peserta didik takut, dan 

ketakutan akan mengakibatkan kurangnya minat untuk mengikuti 

pembelajaran serta rendahnya konsentrasi. Oleh karena itu seorang 

guru harus mampu mengontrol emosinya dalam proses 

pembelajaran.32 

Selain itu guru harus memiliki kualitas yang baik, guru itu 

harus memiliki misi untuk memperoleh pengalaman hidup melalui 

mengajar orang lain. Dan kita semua tahu guru itu dikategorikan 

baik atau buruk ketika melihat tampilan di kelas dan diluar kelas. 

Berikut ini adalah ungkapan kualitas guru yang baik: 

1. Keyakinan diri sendiri, guru yang baik akan tetap memiliki 

kepercayaan diri meski sekali merasa kemunduran. 

 
32Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 123 
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2. Kesadaran, guru yang baik membantu peserta didik yang 

mengalami gangguan mental. 

3. Memiliki rasa kasih sayang sejati pada peserta didiknya, guru 

yang baik, ketika siswa membutuhkan perhatian ekstra dan 

memberikannya dengan senang hati, serta guru-guru lain jika 

perlu mereka peduli tentang siswanya meski berada diluar kelas. 

4. Pemahaman, guru yang baik memiliki benar prima bagaimana 

mengajar. Kemampuan melihat kehidupan dengan cara yang 

berbeda dan menjelaskan topic dengan cara yang berbeda. 

5. Dedikasi untuk keunggulan, guru yang baik memiliki dedikasi 

dan keinginan pencapaian yang terbaik dari peserta didiknya dan 

dari mereka sendiri. 

6. Teguh dalam memberikaan dukungan, guru mendorong siswa 

yang frustasi untuk berprestasi dan memberikannya keyakinan 

besar kepada peserta didiknya bahwa ia bisa memahami materi 

pelajaran dengan baik. 

7. Kesediaan untuk membantu peserat didik mencapai prestasi.33 

Dalam menanamkan disilpin, guru bertanggung jawab 

mengarahkan dan berbuat baik, menjadi contoh, sabar dan penuh 

pengertian. Guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik dengan 

kasih sayang, terutama disiplin diri. Untuk kepentingan tersebut, 

guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 
33 Rhman, Muhammad dan  Sofan Amri, Kode Etik Profesi Gur,183-184 
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1. membentuk peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk 

dirinya. 

2. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. 

3. Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin.34 

Dilihat dari tanggung jawab seoarang guru dalam 

mendisiplinkan peserta didik, ada tiga cara seorang guru dalam 

mendisiplinkan peserta didik yaitu: 

a. Cara mendisiplinkan otoriter, yaitu peraturan dan pengaturan 

yang keras untuk memaksa perilaku yang diinginkan menandai 

semua jenis disiplin yang otoriter. Tekniknya mencangkup 

hukuman yang berat bila terjadi kegagalan memenuhi standar 

dan sedikit atau sama sekali tidak adanya persetujuan, pujian 

atau tanda-tanda penghargaan lainnya bila anak memenuhi 

standar yang diharapkan. 

b. Cara mendisiplinkan yang permisif, disiplin permisif sebetulnya 

berati sedikit disiplin atau tidak berdisiplin. Biasanya disiplin 

permisif tidak membimbing anakke pola perilaku yang disetujui 

secara sosial dan tidak menggunakan hukuman. Beberapa orang 

tua dan guru, yang menganggap kebebasan (permissiveness) 

sama dengan laissez-faire, membiarkan anak-anak meraba-raba 

 
34Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 123 
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dalam situasi yang terlalu sulit untuk ditanggulangi oleh mereka 

sendiri tanpa bimbingan atau pengendalian. 

c. Cara mendisiplinkan demokratis, metode demokratis 

menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu 

anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Metode ini 

lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin daripada aspek 

hukumannya.35 

Dengan demikian seorang guru harus berhati-hati dalam 

mendidik seorang peserta didik, dikarenakan dapat mengubah 

emosional dan mental seorang peserta didik. Seorang guru yang baik 

adalah guru yang dapat meningkatkan semangat belajar dan 

meningkatkan kedisiplinan seorang peserta didik, dengan demikian  

peserta didik akan menyesuaikan dengan sendirinya kepribadian 

guru tesebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2, Terjemah. Med Meitasari Tjandrasa,93 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk 

melakukan suatu penelitian.36 Metode penelitian pada umumnya dapat 

diklarifikasi dari berbagai cara dan sudut pandang yang secara keseluruhan 

saling memiliki hubungan suatu dengan yang lain.37 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian 

pendekatan kualitatif, yaitu salah satu pendekatan yang secara primer 

menggunakan paradigm pengetahuan berdasarkan pandangan 

konstruktivist  (seperti makna jamak dai pengalaman individual, maka 

secara sosial dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan 

suatu teori atau pola) atau pandangan advokasi atau partisipator (seperti 

orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan) atau 

keduanya. Pendekatan ini juga mengunakan strategi naratif, 

fenomologis, etnografis, studi grounded theory, atau studi kasus.38 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi khasus 

yaitu uraian dan penjelasan komperhensif  mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu 

 
36 Jasa Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus 

(Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60. 
37 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98. 
38 Emzir, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif& Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), 28. 
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progam, atau suatu situasi sosial. Peneliti studi khasus berupaya 

menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.39 

Metode penelitian studi kasus dalah model penelitian yang 

berusaha meneliti, menguraikan dan mencari solusi atau jalan keluar 

terbaik mengatasi masalah yang dihadapi pendidikan.40 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif dari pengamatan berperan serta, 

namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.41 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data sedangkan 

instrument lain sebagai penunjang kehadiran peneliti telah diketahui 

statusnya oleh informan. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Madrasah Aliyah Miftahu Ulum 

Kradinan Dolopo Madiun. Peneliti memilih karena secara langsung 

peneliti mengetahui keadaan Kompetensi guru,  kedisiplinan dan 

ketertiban peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

D. Data danSumber Data 

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, 

dapat berupa bahan pustaka, atau orang( informan dan responden), 

secara umum, penentuan sumber didasarkan atas jenis data yang telah 

 
39 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

201. 
40 Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus, 85 
41 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), 117. 
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ditentukan. Sumber data dapat digolongkan kedalam sumber primer dan 

sumber skunder. Sumber primer adalah sumber data pokok yang 

langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber sekunder, 

yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data 

pokok.42 

E. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara.43Sehubungan dengan instrument 

penelitian kualitatif, sebagaimana tersebut di atas, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara atau 

interview, dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif, fenomena 

dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara mendalam, dan observasi pada latar, 

dimana fenomena tersebut berlangsung. Berikut teknik pengumpulan 

data ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Metode observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, lazimnya menggunakan teknik yang disebut dengan 

observasi. Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi 

dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau 

 
42 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan,151-152. 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,  

(Bandung:  Alfabeta, 2006),193. 
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fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan 

pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.  

Sesuai dengan situasi dan objek penyelidikannya, dikenal 

tiga jenis observasi, yaitu observasi partisipan (participant 

observation), observasi sistematis (systematic observation), dan 

observasi eksperimen (experiment observation). 

a. Observasi partisipan adalah observasi yang pelaku observasi 

(observer) turut serta mengambil bagian (berpartisipasi) dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah MA miftahul Ulum yang 

diamati. 

b. Observasi sistematis disebut juga observasi berstruktur. Dalam  

observasi sistematis, peneliti tidak menyelidiki seluruh 

kehidupan sosial, melainkan hanya beberapa segi secara terbatas 

seperti proses belajar mengajar, kegiatan diluarkelas, dan 

kegiatan sehari-hari di sekolah.  

c. Observasi eksperimen, yaitu dimana observer tidak terlibat 

dalam situasi kehidupan orang-orang yang diobservasi, 

melainkan mendudukkan orang-orang yang diobservasi pada 

situasi yang dibuat oleh observer sesuai dengan tujuan 

penyelidikannya. 

2. Metode wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-
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jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung 

diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan 

tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap 

seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.44Secara 

umum, terdapat dua macam pedoman wawancara 

a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu 

dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupan pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini  setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mancatatnya. 

Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat 

menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. 

Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang 

sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. 

 

 

 
44 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, 168-173. 
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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.  

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum 

mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, tetapi 

pertanyaan yang diajukan dapat diambil kesimpulan sesuai 

dengan instrument yang telah dibuat, sehingga peneliti lebih 

banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. 

Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden 

tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan 

berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 45 

c. Wawancara Terbuka 

Wawancara terbuka adalah teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui wawancara yang dilakukan berdasarkan asas 

pengertian kedua belah pihak. Objek yang diteliti mengerti dan 

bersedia secara sukarela diwawancara oleh peneliti. Dan 

sebaliknya. Peneliti sudah memberikan informasi awal tentang 

tema dan topik inti yang ingin dibicarakan. Dengan demikian, 

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

194-198. 
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narasumber yang akan diwawancara jauh-jauh hari bisa 

mempersiapkan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

d. Wawancara Terselubung (Elisitasi) 

Wawancara terselubung atau yang sering dikenal dengan 

istilah elisitasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi 

melakukan wawancara yang dilakukan secara diam-diam. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan cara diam-diam disela-

sela pembicaraan kedua belah pihak. Narasumber sebagai objek 

yang sedang diteliti hanya tahu bahwa ia sedang melakukan 

pembicaraan biasa-biasa saja dan wajar dengan si peneliti.46 

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara, pewawancara harus selalu 

menjaga hubungan baik antara dirinya dan responden; dengan 

cara mengembangkan sikap bebas, terbuka, dan tidak 

menimbulkan hal-hal yang mengganggu hubungan 

pewawancara dengan respondendalam menjawab pertanyaan. 

Hal tersebut sangat besar pengaruhnya pada objektivitas dan 

efektivitas pengumpulan data penelitian.  

3. Metode dokumentasi 

Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis 

 
46Jasa Ungguh Muliawan, Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus, 183-184. 
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yang disususn oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, 

informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan 

membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan 

terhadap sesuatu yang diselidiki.47Dengan metode ini penulis ingin 

memperoleh data tentang: 

a. Dampak dari kompetensi kepribadian terhadap tingkat 

kedisiplinan peserta didik saat proses pembelajaran. 

b. Faktor yang menyebabkan kurangnya disiplin peserta didik 

ketika proses belajar mengajar di kelas. 

F. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarnya ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.  

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.48 

 
47 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, 183. 
48Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

334-335. 
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Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang 

diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata 

dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-

kategori atau struktur klarifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) 

mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya “diproses” 

sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, 

atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata 

biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu. 

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif 

terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.49 

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. 

Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-

menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung atau selama pengumpulan data. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

 
49 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO(Jakarta: Kencana, 2010), 10-11. 
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tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi yang masih komplek tentang “ implementasi kompetensi 

kepribadian guru dan implikasinya terhadap kedisiplinan dan 

ketertiban pesertadidik” (studi kasus di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo Madiun). 

2. Penyajian data 

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang kedua 

dari kegiatan analisis adalah penyajian data. “Penyajian” 

maksudnya sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 50 

Setelah data tentang kompetensi kepribadian guru dan 

implikasinya terhadap kedisiplinan dan ketertiban peserta 

didikmelalui proses reduksi data, maka data tersebut secara 

sistematis agar lebih mudah dipahami, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan setelah melalui reduksi data dan 

display data, peneliti kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan 

tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 

 
50Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan 

NVIVO,11-12. 
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ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan berikutnya.51 

 

 

 

G. Pengecekan keabsahan temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).52 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. Ketekunan dalam pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.Ketekunan pengamatan 

ini dilaksanakan peneliti dengan cara: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan 

 
51Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Method, 343. 
52Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,117. 
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pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap proses implementasi kompetensi kepribadian guru dan 

implikasinya terhadap kedisiplinan dan ketertiban peserta didik. 

 

 

3. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.Teknik ini dapat dicari dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara 

b. Membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan 

informan lainnya. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan. 

H. Tahapan-tahapan penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahapan 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

1. Tahapan pra lapangan 

Meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurusi perijinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, 
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menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian.   

2. Tahap pekerja lapangan 

Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data 

kemudian mencatat dengan cermat, menulis peristiwa-peristiwa 

yang diamati kemudian menganalisa data lapangan secara intensif 

yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai 

3. Tahapan analisis data 

Tahapan ini dilakukan oleh penulis beriringan dengan tahap 

pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini penulis menyusun hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

4. Tahapan penulisan hasil lapangan 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis tentang implementasi kompetensi kepribadian guru dan 

implikasinya terhadap kedisiplinan dan ketertiban pesertadidik 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, data berbagai cara. 
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BAB IV 

DISKRIPSI DATA 

A. Diskripsi Data Umum 

1. Sejarah singkat berdirinya MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Madiun 

Berdirinya MA MIFTAHUL ULUM Kradinan dilater 

belakangi oleh adanya berbagai pemikiran dan usulan dari tokoh-

tokoh Yayasan Miftahul Ulum dan berbagai usulan dari masyarakat 

Desa Kradinan yang menginginkan adanya lembaga pendidikan yang 

bersifat atau bercirikan Islami untuk jenjang pendidikan tingkat 

menengah atas di Desa Kradinan dengan pertimbangan : 

1. Desa Kradinan Masyarakatnya bercorak Agamis 

2. Pada Yayasan Miftahul Ulum Sudah ada Madrasah Tsanawiyyah 

yaitu MTs MiftahulUlum 

3. Adanya Pondok Pesantren Darussalam yang kebanyakan baru 

tamat SMP / MTS 

4. Bertempat di daerah yang jauh dari sekolah lain yang setingkat 

maupun sejenis 

5. Keterbatasan Sarana transportasi menuju sekolah di daerah lain 

6. Tingkat Ekonomi masyarakat yang masih menengah kebawah 

Dengan adanya situasi dan kondisi semacam ini, masyarakat 

sangat membutuhkan akan adanya wadah pendidikan yang dapat 

menjadi alternatif guna menampung dan membina serta  terjangkau 
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dengan tingkat ekonomi masyarakat. Hal itu selalu disinggung setiap 

diadakan rapat yayasan. 

Berbagai masukan, saran, pendapat dan permintaan dari 

berbagai elemen masyarkat ini kemudian ditindak lanjuti oleh pihak 

Yayasan Miftahul Ulum sebagai sebuah Yayasan yang bergerak 

dibidang pendidikan. Bersamaan dengan rapat Yayasan dan dengan 

menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar Desa Kradinan maka 

disepakati dan disetujui didirikannya Madrasah Aliyah Miftahul 

Ulum. 

Pada tanggal 1 Juni 2002 bersamaan dengan acara pelepasan 

Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum dan menghadirkan 

Mubaligh dari Nganjuk yaitu KH.Abdul Malik Bahri, M.Ag Dosen 

STAIN Tulung Agung, yang sekaligus ditetapkan sebagai tanggal 

berdirinya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Desa Kradinan. 

Pada Bulan Juli 2002 Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

menerima siswa baru tahun ajaran 2002/2003. tercatat 24 siswa yang 

aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan Struktur 

Organisasi sebagai berikut :  

Kepala Madradsah  : Ismono, S.Sos 

Waka Kurikulum  : Hanik Widi Hastuti, S.Pd 

Waka Kesiswaan : Nur Salis 

Waka Sar Pras  : Muntamar BA  
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Akhirnya Membaca hasil penelitian Pendirian Madrasah 

Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun 

dengan surat nomor Mm.01/05.00/PP.00.6/2808/2003, tanggal, 17 

Oktober 2003 maka pada tanggal 08 Januari 2004 Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum mendapatkan SK Pendirian dari Kanwil Depag Jatim 

dengan surat nomor Kw.13.6/5/PP.03.2/041/SKP/2004 dan 

mendapatkan piagam pendirian Madrasah Swasta dan memperoleh 

Nomor Statistik Madrasah (NSM) 312351903042 dengan nama 

Madrasah: Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. 

Selanjutnya MA MiftahulUlum terus berupaya untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan diminati oleh 

masyarakat serta berusaha mengantisipasisegalabentuk ancaman di 

masa yang akan datang.53 

2. Visi, Misi dan Tujuan MA Miftahul Ulum 

Untuk mencapai tujuan pendidikan  MA MiftahulUlum   

merumuskan visi misinya sebagai berikut : 

a. VISI 

Menuju insan yang berprestasi berlandaskan iman dan taqwa. 

b. MISI 

1) Mengembangkan sikap dan perilaku keagamaan islam  

2) Belajar mengajar secara optimal dengan potensi yang dimiliki 

 
53Lihat transkrip 01/D/03-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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3) Menumbuhkan semangat berprestasi 

4) Menerapkan menejemen partisipasip dan benar 

5) Mengupayakan lingkungan yang sehat bersih dan indah 

bernuansa islami 

6) Meningkatkan SDM di bidang IPTEK 

c. TUJUAN 

Dengan berpedoman pada visi, misi dan kondisi di 

madrasah, selanjutnya dirumuskan tujuan madrasah  yang ingin 

dicapai pada tahun pelajaran 2018/2019 adalah  sebagai berikut : 

1) Pada tahun 2019 kuantitas kelulusan dipertahankan100%. 

2) Pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan skor UN minimal 

+ 1 dari standar yang ada 

3) Pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 

4) Pada tahun 2019 Peserta Didik yang memiliki bakat, minat 

dan kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris akan 

semakin meningkat dan mampu berpidato memakai dua 

bahasa tersebut. 

5) Pada tahun 2019akan memiliki team olah raga minimal 1 

cabang yang mampu menjadi finalis tingkat kabupaten. 

6) Pada tahun 2019 akan memiliki team kesenian yang  mampu 

tampil pada acara di tingkat kabupaten. 
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7) Pada tahun 2019 tercipta lingkungan madrasah yang sehat, 

bersih dan indah. 

8) Pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan kualitas sikap dan 

amaliah sesuai dengan ajaran agama islam warga madrasah 

dari  pada sebelumnya.54 

3. Letak Geografis MA Miftahul Ulum 

MA Miftahul Ulum ini terletak di wilayah madiun paling 

selatan, di desa Kradinan Kecamatan Dolopo dan berjarak kurang 

lebih 8 km dari Kantor kecamatan Dolopo. dan berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah MA 

Miftahul Ulum adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kelurahan Mlilir dan 

dekat dengan SD  Negeri Mlilir 03 

b. Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Kemiri (ikut 

kabupaten Ponorogo)  dan dekat dengan SD Negeri Kemiri 03. 

c. Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Desa Sraten dan dekat 

dengan SD Negeri Sraten 

d. Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kelurahan Mlilir. dan 

dekat dengan SD  Negeri 1dan 2 Mlilir. 

Melihat dari data di atas, MA Miftahul Ulum sudah cukup 

kondusif untuk mengadakan kegiatan pembelajaran, karena jauh dari 

keramaian, transportasi yang menghubungkan madrasah dengan 

 
54Lihat transkrip 02/D/03-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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daerah sekitarnya juga tidak sulit ditemui karena dekat dengan jalan 

raya, sehingga masih mudah dijangkau oleh semua siswa dari segala 

penjuru. Dengan dekat dari pemukiman penduduk diharapkan adanya 

kerja sama yang baik dan dapat memberikan dukungan dalam 

bermasyarakat di luar sekolah secara langsung.55 

4. Struktur Organisasi MA Miftahul Ulum 

MA Miftahul Ulum Kradinan dibawah naungan Kementrian 

Agama dan Yayasan Miftahul Ulum Kradinan, MA ini dekapal 

sekolahi oleh bapak Nanang Syaifudin, S.E, dewan Komite bapak 

Amad Rifa’i, selanjutnya dibendaharai oleh  ibu Lina Zakiyatus S, 

S.Pd.I, yang mengurusi bagian kurikulum adalah ibu Ainie 

Kusumasarie, S.Pd, yang mengurusi bagian kesiswaan adalah bapak 

Zakki taqiyul Huda, S. Pd, yang mengurusi Sarana dan prasarana 

adalah bapak Khusnuddin, S. Pd, serta ynga mengurusi bagian Humas 

adalah bapak Zainal Abidin. Selanjutnya adalah wali kelas di MA 

miftahul Ulum, wali kelas X IPA adalah bapak Syaiful Muchsinin, S. 

Pd, wali kelas X IPS adalah ibu Lina Zakiyatus S, S. Pd.I, wali kelas 

XI IPA adalah ibu Dian Hani Fasari, S.Pd, wali kelas XI IPS adalah 

Ibu Anik Nuroini, S, Ag, sedangkan wali kelas XII adalah bapak Zakki 

Taqiyul Huda, S. Pd. 56 

5. Sarana dan Prasarana MA Miftahul Ulum 

 
55Lihat transkrip 03/D/03-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
56Lihat transkrip 04/D/03-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Sarana dan prasarana yang terdapat di MA Miftahul ulum  seperti; 

ruang kelas terdapat 5 kelas dan diantaranya 3 kelas dalam kondisi 

baik dan 2 dalam keadaan rusak berat, ruang perpustakaan, lab 

komputer, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang 

konseling, tempat beribadah, ruang ukas, toilet, gudang, tempat 

olahraga, dan ruang organisasi kesiswaan.57 

B. Diskrpsi Data Khusus 

1. Kondisi Kompetensi Kepribadian Guru di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo Madiun 

a. Kompetensi Kepribadian Guru 

Seorang guru harus mempunya kepribadian yang baik 

tidak dalam mengajar tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal tersebut  harus dipraktikan di dalam sekolah karena 

kompetensi kepribadian gur akan mempengaruhi kepribadian 

seorang siswa. Maka dari itu guru harus mengetahui apa itu 

kompetensi kepribadian. Kebanyakan guru di MA Miftahul Ulum 

sudah mengerti apa itu kompetensi kepribadian. Berdasrkan hasil 

wawancara dengan bapak Nanang Syaifudin, S.E sebagai kepala 

sekolah di MA Miftahul Ulum yakni : 

Kompetensi kepribadian guru itu berkaitan dengan 

perilaku guru. Menurut saya kompetensi guru itu lebih 

merujuk ke kedisiplinan, sedangkan ketika mengajar 

insyaallah di MA Miftahul Ulum ini kebanyakan sudah 

menerapkannya dengan baik.58 

 
57Lihat transkrip 05/D/03-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
58Lihat transkrip 31/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Willis Prihatni, 

S.S sebagai salah satu guru B. Inggris di MA Miftahul Ulum 

yakni: 

Kompetensi yang menyangkut akhlak, pribadi, sifat dan 

watak seseorang dari keseluruhan sehingga suatu saat 

dapat mencerminkan penampakan sikapnya setiap hari. 

Jadi kepribadian itu tidak dilihat dari itnernya saja tetapi 

juga dapat dilihat dari otnernya juga apalagi kita berada 

dilingkungan sekolah semua bisa menilai.59 

Selain itu seorang guru harus mampu menjaga perilakunya 

didalam lingkungan sekolah, karena kepribadian guru adalah 

sebagai panutan bagi peserta didiknya, karena guru adalah sebagai 

orang tua pengganti bagi peserta didik ketika berada dilingkungan 

sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saiful 

Muchsinin, S. Pd sebaga salah satu gur Kimia di MA Miftahul 

Ulum yakni:  

Menurut saya kompetensi kepribadian adalah pribadi 

guru yang dijadikan contoh oleh siswa. Jadi guru itu 

memberikan contoh bagi siswa apalagi dilihat dari usia 

siswa MA. Mereka sudah mengerti sudah tidak bisa 

dibilangin dengan kata-kata lagi.60 

Begitu juga hasil wawancara dengan ibu Anik Nuroini, S. 

Ag yang sebagai salah satu guru Akidah Akhlak di MA Miftahul 

Ulum yakni : 

Kompetensi kepribadian itu adalah teingkah laku sehari-

hari seseorang ketika didalam sekolah.Karena ketika 

sudah masuk lingkungan sekolah kita semua adalah 

keluarga.61 

 
59Lihat transkrip 36/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
60Lihat transkrip 41/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
61Lihat transkrip 46/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Begitu juga sesuai dengan hasil observasi pada tanggal 24 

september 2019, yakni : 

Hari ini peneliti melihat guru sudah berada di lingkungan 

sekolah sebelum para peserta didik datang. Dikarenakan 

mereka menjalankan kegiatan rutin yang dilakukan 

sebelum masuk jam pelajaran, yaitu pembiasaan berjabat 

tangan dengan guru sebelum memasuki jam pelajaran 

pertama. Dan hal tersebut sudah dilakukan dengan baik 

oleh peserta didik, meski ada beberpa peserta didik yang 

masih terlambat. Peserta didik yang terlambat akan 

mendapat sangsi sangsi seperti membersihkan ruangan-

ruangan yang masih kotor. Sementara yang lain sudah 

masuk kelas dan sedang mengaji sebelum jampelajaran 

tiba.62 

Jadi kompetensi kepribadian adalah akhlak, pribadi atau 

tingkah laku sehari-hari seorang guru dalam lingkungan sekolah 

yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi peserta didik. Yang 

akan mempengaruhi respon dan timbal balik seorang peserta didik 

terhadap guru. Tidak hanya peserta didik dengan guru tetapi guru 

dengan guru atau guru dengan lingkungan sekitar. 

b. Pentingnya Kompetensi Kepribadian Bagi Guru 

Dalam sebuah lembaga pendidikan kompetensi haruslah sangat 

diperhatikan terlebih lagi kompetensi kepribadian, karena hal tersebut 

sangatlah mempengaruhi sikap dan respon peserta didiknya. Maka dari 

itu penting bagi seorang pendidik dalam menjaga sikap dan 

kepribadiaanya, sebab kepribadian seorang guru sebagi tolak ukur atau 

kenci dalam mendisiplinkan peserta didik, hal tersebut dapa dilihat 

dalam pendapat bu Aik Nuroini, S.Ag sebagai salah satu guru Akidah 

Akhlak di MA Miftahul Ulum yakni: 

 
62Lihat transkrip 03/O/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Sangat penting sekali, hal tersebut menjadi tolak ukur atau 

menjadi kunci dalamm mendisiplinkan peserta didik. Karena 

guru adalah sebagai panutan oleh anak didiknya. Apabila 

kepribadian guru baik insyaallah dengan sendirinya  siswa 

akan menghormati guru tersebut, bahkan dapat dijadikan 

contoh atau suritauladan yang baik.63 

Begitu juga hasil wawancara dengan ibu Saiful Muchsinin, 

S.Pd yang sebagai salah satu guru kimia di MA Miftahul Ulum 

yakni : 

Penting, kompetensi kepribadian guru itu menentukan 

sikap para peserta didiknya. Di sini itu mereka diajarai 

bersikap yang baik agar ketika keluar dari sini mereka 

dapat menghadapi masyrakat dengan baik.64 

Selain itu kompetensi kepribadian kompetensi kepribadian 

guru juga sebagai motivator, contoh dan jiwa mendidik baga 

peserta didik hal tersebut dapat dilihat dari pendapat bu Wlillas 

Prihatni, S.S sebagai salah satu guru B. Inggris di MA Miftahul 

Ulum yakni: 

Penting, karena guru itu sebagai motifator untuk anak 

didiknya, sebagai contoh dan sebagai jiawa mendidik 

membina anak-anaknya. Kalau gurunya kompeten 

otomatis anak didiknya juga bagus. Jadi motivasi atau 

karakter guru sangat pentingkarena dijadikan motivasi, 

contoh dan teladan bagi anak didik.65 

Pentingnya kompetensi kepribadian seorang guru haruslah di 

jaga, karena hal tersbut sangalah berkaitan dengan kedisiplinan. 

Tidak hanya kedisiplinan seorang guru tetapi sangat berpengaruh 

juga dengan kedisiplinan seorang peserta didik. Hal tersebut dapat 

 
63Lihat transkrip 47/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
64Lihat transkrip 42/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
65Lihat transkrip 37/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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dilihat dari pendapat bapak Nanang Syaifudin, S.E sebagai 

Kepala sekolah di MA Miftahul Ulum yakni: 

Menurut saya penting, karena di Madrasah ini lebih 

mengutamakan kedisiplinan, sedangkan guru itu sebagai 

contoh atau suri tauladan baggi para anak didiknya. 

Disini menerpakan kedisiplinan itu secara fleksibel 

asalkan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Guru pun 

juga kita berlakukan sama apabila izin atau tidak masuk 

harus memberi informasi terlebih dahulu.66 

Jadi kompetensi kepribadian sangatlah penting bagi guru, 

hal tersebut adalah sebagai tolak ukur seorang guru dalam 

mendidik peserta didik yang akan menetukan hasil peserta didik 

apkah akan menjadi lebih baik atau tidak. Dan menentukan nama 

baik sebuah lembaga dalam lingkungan masyarakat. Apabila 

kompetensi didalam sebuah lembaga baik, tidak menutup 

kemungkinan pandangan masyarakat disekitar juga baik. 

c. Kondisi Kompetensi Kepribadian di MA Miftahul Ulum 

Dalam sebuah lembaga kompetensi guru sangatlah diperhatikan 

tidak hanya dalam lingkungan sekolah namun masyarakat sekitar juga 

memperhatikan. Apalagi dengan sikap atau kepribadian seorang guru 

pasti menjadi sorotan sebagian masyarakat di sekitar lembaga. Karena 

sikap atau kepribadian guru sangatlah mempengaruhi peserta didik. 

Apabila didalam sebuah lembaga memiliki kompetensi guru khusunya 

kompetensi kepribadian guru yang baik maka masyarakata akan 

mempercayakan anaknya ke sebuah lembaga tersebut. Dengan demikian 

kompetensi kepribadian guru juga membawa nama baiak sebuah 

lembaga. Apabila ada kepribadian guru yang tidak sesuai seharusnya 

 
66Lihat transkrip 32/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



58 

 

 

dapat ditindak tegas. Hal tersebut dapa dilihat dari pendapat ibu Wlillas 

Prihatni, S.S sebagai salah satu guru B. Inggris di MA Miftahul Ulum 

yakni: 

Disini kompetensi kepribadian guru sudah baik. Apabila tidak 

baik setahun mengajar sudah dikeluarkan. Guru dalam sebuah 

lebaga itu ada yang mendidik dan menilai, dinilai dari sesame 

guru, kepal sekolah dan masyarakat sekitar. Jadi beliau-beliau 

disini berhak menilai seorang guru. Saya lihat kompetensi 

kepribadian guru disini sudah baik apalagi disini bertaraf 

madrasah dan ada pondoknya.67 

 

Namun ada beberapa guru yang masih kurang dalam 

kedisiplinnya meski tidak semua tetapi hal tersebut juga 

mempengaruhi seorang siswa. Kepribadian yang kurang baik 

akan mendapat respon yang kurang baik juga bagi seorang guru 

seperti pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni: 

ketika jam pelajaran masuk, masih terdapat beberapa 

peserta didik yang masih berada diluar kelas sedangkan 

gurunya berada didalam kelas. Tetapi hal tersebut hanya 

terlihat dibeberapa kelas saja kebanyakan sudah sesuai 

dengan peraturan sekolah sampai waktu istirihat tiba.68 

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Zainal Imam 

Efendi sebagai siswa kelas XII di MA Miftahul ULum yakni: 

Menurut saya kepribadian guru di MA Miftahul Ulum itu 

enak, seperti orangnya sabar-sabar, telaten terkadang 

juga tegas dan saat mengajar kebanyakan guru-guru 

disini santai.69 

Seorang guru membiarkan peserta didik melakukan sesuatu sesuai 

dengan keinginannya, hal tersebut akan berpangaruh buruk 

terhadap peserta didik, peserta didik akan tebiasa dengan perilaku 

 
67Lihat transkrip 38/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
68Lihat transkrip 01/O/03-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
69Lihat transkrip 06/W/24-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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semaunya sendiri apabila seorang guru membiarkannya. Tetapi 

tidak semua guru melakukan hal tersebut bahkan banyak guru 

yang sudah memperhatikan kedisiplinan peserta didik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti yakni: 

peneliti menuju ke kelas XII, waktu itu gurunya sedang 

tidak dapat mengajar dikarenakan ada halangan. Tetapi 

ada seseorang guru yang menggantikan mengajar, 

kebetulan gurunya terkenal dengan ketegasannya, 

suwaktu pelajran berlangsung tidak ada yang gaduh atau 

ramai melainkan, gaduh karena berdiskusi sebab waktu 

itu memang dibagi menjadi beberapa kelompok.Dan 

ditunggu oleh guru yang terbilang tegas.70 

 

Dengan pembiasaan kedisiplinan terhadap seorang peserta 

didik maka peserta didik akan melakukannya dengan senang hati 

dan tanpa pak saan. Karea sudah terbiasa berdisiplin dan akhirnya 

terbiasa. Ketegasan seorang bukan berate guru membenci peserta 

didiknya melainkan demi kebaikan peserta didik itu sendiri agar 

terbiasa bersikap disiplin. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara dengan Lilis Siska Ristiani sebagai salah satu siswa 

kelas X di MA Miftahul Ulum yakni: 

menurut saya guru-guru disini itu baik-baik, penyayang 

terhadap anak didiknya, dan juga tegas dalam menindak 

pelanggaran. Tetapi tegasnya itu demi anak didiknya itu 

sendiri, apabila tidak dilakukan tindakan tegas anakdidiknya 

malah ngelunjak.71 

 

 
70Lihat transkrip 02/O/03-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 

 
71Lihat transkrip 21/W/24-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Jadi apabila disebuah lembaga memiliki kondisi 

kompetensi kepribadian yang baik maka peserta didik akan 

manjadi lebih baik juga. Kompetensi kepribadian guru di MA 

Miftahul Ulum sudah terbilang baik membiasakan kedisiplinan 

terhadap peserta didiknya meskipun tidak semua melakukannya 

tetapi kebanyakan sudah menerapkan kedisiplinan entah itu 

peserta didiknya maupun guru itu sendiri. 

 

 

2. Implikasi kompetensi kepribadian  guru terhadap kedisiplinan 

dan ketertiban peserta didik di MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo Madiun 

a. Keterkaitan Antara Kompetensi Kepribadian Guru Dengan 

Kedisiplinan dan Ketertiban Peserta Didik 

Dalam sebuah dunia pendidikan tentu ada yang namanya 

interaksi antara seorang guru dengan peserta didiknya baik secara 

langsung maupun tidak langsung.Tentunya kepribadian guru 

sangatlah menjadi sorotan peserta didik karena guru adalah 

panutan dan contoh bagi peserta didiknya. Keterkaitan antara 

kepribadian guru dengan kedisiplinan akan menentukan bagaimana 

kondisi anak didik kedepannya. Pembiasaan bersikap disiplin  dan 

contoh yang baik akan member dampak positif bagi peserta didik. 

Mereka akan terbiasa dalam bersikap disiplin tanpa adanya 
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paksaan dan enggan melakukan pelanggaran terhadap peraturan. 

Sepertihalnya pendapat bapak Nanang Syaifudin sebagai Kepala 

sekolah di MA Miftahul Ulum yakni: 

Ya harus ada, keterkaitannya mungkin begini, sebagai contoh; 

mulai tahun ini kita membudidayakan berjabat tangan dengan 

guru-guru sebelum masuk pagi.Jadi para guru sudah berada di 

sekolahan sebelum siswa-siswanya.Ketika ada yang telat kita 

beri sangsi, sangsinyapun tidak berupa kekerasan fisik bersih-

bersih ruangan seperti kamar mandi, ruang perpus, ruang uks, 

halaman sekolah.Tidak hanya siswa saja tetapi guru pun juga 

ikut bersih-bersih.Jadi keterkaitannya dengan kedisiplinan 

guru melakukan itu agar dapat dijadikan contoh yang baik 

bagi peserta didik.72 

Cerminan peserta didik dalam sekolah adalah bapak/ibu 

guru. Apabila guru dalam bersikap baik maka peserta didik akan 

mengikutinya seperti halnya yang dikutip dari hasil wawancara 

dengan bu Anik Nuroini, S.Ag sebagai salah satu guru Akidah 

Akhlak di MA Miftahul Ulum yakni: 

sebetulnya anak-anak itu panutannya adalah bapak/ibu guru. 

Apabila bapak/ibu guru bagus otomatis anak-anak 

cerminannay juga diguru. Sebisa mungkin bahkan harus 

tingkah laku guru disini dijaga agar dapat dijadikan panutan 

bagi peserta didik.73 

 

Begitu juga dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful 

Muchsinin, S.Pd sebagai salah satu guru Kimia di MA Miftahul Ulum 

yakni : 

apabila seorang guru mempunyai kepribadian yang baik maka 

siswanya akan mengikutinya. Siswa MA seharusnya sudah 

bisa menilai apabila guru saya seperti ini maka saya seperti 

ini. Terkadang siswa disini itu masih terlalu santai.  Kata-kata 

menghargai guru itu masih kurang. Jadi bapak/ibu guru disini 

memberikan contoh bagi anak didiknya agar dapat ditiru.74 

 
72Lihat transkrip 34/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 

 
73Lihat transkrip 49/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
74Lihat transkrip 44/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Jadi terdapat keterkaitan antara kompetensi kepribadian 

guru. Guru yang memiliki kepribadian dan selalu bersikap disiplin 

maka dengan otomatis peserta didik akan mencontoh atau 

meneladaninya, sebaliknya apabila guru mempunyai kepribadian 

yang buru maka peserta didik sebisa mungki menjauhi guru 

tersebut atau peserta didik akan mengikutinya. Karena seorang 

guru adalah sebagai cerminan peserta didik ketika berada 

dilingkungan sekolah. 

b. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan 

Ketertiban Peserta Didik 

Dalam upaya meningkatkan kedisplinan seorang peserta 

didik,  ada tiga cara yaitu mendisiplinkan secara otoriter, 

mendisplinkan secara permasif dan mendisiplinkan secara 

demokratis. Tentunya guru memiliki cara tersendiri dalam 

meningkatkan kedisplinan seorang peserta didik. Tetapi 

kebanyakan guru di MA Miftahul Ulum menggunakan cara 

permasif terlebih dahulu peserta didik diberikan kesempatan untuk 

memilih, ketika masih mengulangi pelanggaran maka beru 

diberlakukan secara otoriter atau dengan tegas seperti halnya yang 

dikutip dari hasil wawancara  dengan bapak Nanang Syaifudin, S.E 

sebagi Kepala sekolah di MA Miftahul Ulum yakni: 

Cara mendisplinkan itu ada tingkat-tingkatannya. Yang 

pertama kita menggunakan cara mendisiplinkan secara 

demokratis atau menyenangkan, ketika melkukan pelanggaran 

disuruh memilih terlebih dahulu, mau diberi sangsi sepertia 
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apa, secara ringan. Ketika masih melakukan pelanggaran lagi 

kami mulai memberi tindakan tegas, sepperti memanggil wali 

muridnya. Dengan demikian akan timbul rasa jera dalam diri 

peseta didik, sehingga dia tidak mengulanginya lagi.75 

 

Begitu juga dari hasil wawancara dengan bapak Saiful 

Muchsinin, S.Pd sebagai salah satu guru Kimia di MA Miftahul 

Ulum yakni: 

Jadi begini siswa disini apabila diberi tindakan tegas 

malah jadi takut, terus apabila tidak diberi tindakan tegas 

malah ngelunjak. Jadi apabila dilihat dari situasi siswa 

disini, apabila di didik tegas malih belum bisa, maka kita 

tanya terlebih dahulu maunya seperti apa agar ridak 

mengulang-ngulangi kesalahan. Tapi menurut saya 

seharusnya ya harus diberi tindakan tegas agar mereka 

lebih disiplin lagi.76 

 

Begitu juga dari hasil wawancara dengan ibu Willis Prihani, 

S.S sebagai salah satu guru B. Inggris di MA Miftahul Ulum yakni: 

Dalam meningkatkan kedisiplinan itu ada tiga cara, 

otoriter, permasif, dan demokratis. Ketiganya itu 

dirangkum tetapi tetapi tidak harus 100%. Misalkan, 

anak didik kita tanya terlebih dahulu, maunya seperti 

apa,. Selanjutnya baru dengan tindakan tegas apabila 

tetap susah di atur. Disini yang namanya tegas itu tidak 

kearah negatif atau tindak kekerasa, tetapi tegas agar 

anak didik agar cepat sadar.Jadi apabila ketiganya 

dipakai salah satu saja itu tidak bisa, kita lakukan secara 

fleksibel.Memang perilaku tegas itu harus diapakai, 

kalau tidak anak didik malah ngelunjak. Jadi tidak semua 

dengan cara otoriter tetapi juga melihat respon dan sikap 

anak didik terlebih dahulu.77 

Jadi dalam meningkatkan kedisplinan peserta didik, tidak 

bisa dengan menggunakan satu cara saja. Semuanya bisa dipakai 

 
75Lihat transkrip 35/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 

 
76Lihat transkrip 45/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
77Lihat transkrip 40/W/25-09/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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tergantung dengan pribadi seorang peserta didik, situasi dan 

kondisinya. Guru harus pandai-pandai dalam memilih suatu cara 

untuk meningkatkan kedisplinan dan ketertiban peserta didik. 

Tidak harus berfokus dengan satu cara saja, melainkan 

mengkombinasikan ketiga cara tersebut agar peserta didik mau dan 

mampu bersikap disilpin dan tertib di lingkungan sekolah tanpa 

adanya paksaan. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisi Tentang Kondisi Kompetensi Kepribadian di MA Miftahul 

Ulum Kradinan Dolopo Madiun 

1. Kompetensi Kepribadian Guru 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kompetensi 

kepribadian adalah Kompetensi yang menyangkut akhlak, pribadi, sifat 

dan watak seorang guru dari keseluruhan sehingga suatu saat dapat 

mencerminkan penampakan sikapnya setiap hari dalam lingkungan 

sekolah, yang dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi 

peserta didik. 

Hal ini sesuai dengan teorinya Hamzah B. Uno  menyatakan 

bahwa kompetensi kepribadian adalah adalah sikap kepribadian yang 

mantab sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi (upaya untuk 

meningkatkan sesuat) bagi subjek dan memiliki kepribadian yang 

pantas untuk diteladani.78 

Dari penjelasan diatas bahwa guru dituntut untuk memiliki 

kepribadian yang baik, sehingga dapat dijadikan panutan atau 

cerminan bagi peserta didik untuk menjadi pribadi yang memiliki 

akhlak terpuji dan berprestasi. 

 

 

 
78Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 117 
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2. Pentingnya kompetensi kepribadian Guru 

Kompetensi kepribadian sangatlah penting bagi pendidik atau 

para guru, karena hal tersebut menjadi tolak ukur bagi pendidik dalam 

membentuk pribadi peserta didik. Selain itu guru juga sebagai 

motifator, contoh atau suritauladan bagi peserta didik. Apabila guru 

memiliki kompetensi kerpibadian yang baik maka peserta didik akan 

menjadi pribadi yang baik pula. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa dalam buku Standar 

Kompetensi dan Sertifikasi. Pribadi guru memiliki andil yang sangat 

besar terhadap keberhasilan pendidikan, khusunya dalam kegiatan 

pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk 

pribadi peserta didik. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi 

personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik 

dalam proses pembentukan pribadinya. 

Setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian 

yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi 

landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal itu, guru 

tidak hanya dituntut untuk mampu memakai pembelajaran, tetapi dan 

yang paling pentinga adalah bagaimana dia menjadikan pelajaran 

sebagai ajaran pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas 

pribadi pesert didik.79 

 
79Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 117-118. 
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Selain itu guru harus mampu dalam menjaga sikap dan 

perilakunya didalam maupun diluar sekolah. Karena sosok guru 

adalah teladan atau panutan bagi peserta didik atau yang lainnya. 

perilaku guru menjadi sorotan bagi orang lain dalam membentuk 

pribadi peserta didiknya. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Rohman 

dan Sofan Amri dalam buku Kode Etik Profesional Guru. Ketika 

guru melakukan sebuah kesalahan atau kekhilafan maka respon 

masyarakat akan lebih besar bila dibandingkan dengan yang lainnya. 

Hal ini terjadi karena pada dasarnya guru itu adalah teladan bagi 

peserta didiknya dan juga yang lain untuk mewujudkan hal-hal yang 

baik. Dengan demikian, bagi para guru harus berhati-hati agar 

senantiasa terpelihara dari perbuatan yang tidak baik.80 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, khusunya dalam kegiatan 

pembelajaran.Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk 

pribadi peserta didik. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi 

personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik 

dalam proses pembentukan pribadinya. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa,  Seorang 

guru harus mampu menjaga sikap,  perilakunya dan juga menjaga 

emosinya agar tetap stabil didalam maupun diluar sekolah. Karena 

 
80Muhammad Rhman dan  Sofan Amri, Kode Etik Profesi Guru, 179-181 



68 

 

 

baik atau buruknya pribadi seorang peserta didik adalah tanggung 

jawab seorang guru. 

3. Kondisi Kompetensi Kepribadian Guru di MA Miftahul Ulum 

Kompetensi Guru di MA Miftahul Ulum sudah bisa dikatakan 

baik, hal tersebut dapat dilihat diri banyaknya guru yang sudah 

mengetahui apa itu kompetensi kepribadian dan pentingnya 

kompetensi kepribadian dalam pembelajaran. Dan dalam lingkungan 

sekolah guru mampu menanamkan kedisiplinan dan ketertiban yang 

baik melalui pembiasaan-pembiasaan kegiatan dalam pebelajaran di 

sekolah. Selain itu guru juga mampu memberikan contoh atau teladan 

yang baik bagi peserta didik, dan guru juga sudah memiliki kompetensi 

yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Rohman dan 

Sofan Amri dalam buku Kode Etik Profesional Guru. Guru harus 

memiliki kualitas yang baik, guru itu harus memiliki misi untuk 

memperoleh pengalaman hidup melalui mengajar orang lain. Dan kita 

semua tahu guru itu dikategorikan baik atau buruk ketika melihat 

tampilan di kelas dan diluar kelas.81 

Setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian 

yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi 

landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal itu, guru 

tidak hanya dituntut untuk mampu memakai pembelajaran, tetapi yang 

 
81Ibid, 181 
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paling pentinga adalah bagaimana dia menjadikan pelajaran sebagai 

ajaran pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi pesert 

didik.82 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi 

kompetensi kepribadian di MA Miftahul Ulum sudah bisa dikatakan 

baik. Dilihat dari kebanyakan guru yang sudah mengetahui apa arti 

kompetensi kepribadian dan seberapa penting kompetensi kepribadian 

dalam kegiatan sehari-hari di dalam maupun diluar sekolah. 

B. Implikasi Kompetensi Kepribadian Terhadap Kedisplinan dan 

Ketretiban Peserta Didik 

1. Keterkaitan Kompetensi Kepribadian Terhadap Kedisiplinan dan 

Ketertiban Peserta Didik 

kepribadian guru sangatlah menjadi sorotan peserta didik 

karena guru adalah panutan dan contoh bagi peserta didiknya. 

Keterkaitan antara kepribadian guru dengan kedisiplinan akan 

menentukan bagaimana kondisi anak didik kedepannya. Pembiasaan 

bersikap disiplin  dan contoh yang baik akan memberikan dampak 

positif bagi peserta didik. Mereka akan terbiasa dalam bersikap disiplin 

tanpa adanya paksaan dan enggan melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa dalam buku Standar 

Kompetensi dan Sertifikasi.Bahwa pribadi guru memiliki andil yang 

 
82Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,118 
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sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khusunya dalam 

kegiatan pembelajaran.Pribadi guru juga sangat berperan dalam 

membentuk pribadi peserta didik. Semua itu menunjukkan bahwa 

kompetensi personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya.83 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara 

kompetensi kepribadian dengan kedisiplinan dan ketertiban peserta 

didik sangatlah penting.Hal tersebut dapat dilihat guru dijadikan 

sebagai contoh dan teladan bagi peerta didik dalam kehidupan sehari-

hari, entah itu didalam maupun diluar sekolah. 

2. Upaya Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan Ketertiban  

Peserta Didik 

Dalam mendisiplinkan dan menertibkan peserta didik tentunya 

para guru memiliki cara yang berbeda-beda. Ada yang secara keras, 

ada yang secara lembut, ada yang secara menyenangkan itu semua 

tergantung dengan pribadi guru masing-masing. Tetapi di MA 

Miftahul Ulum kebanyakan guru mendisiplinkan peserta didik dengan 

membiri pilihan terlebih dahulu maunya seperti apa, kemudian ketika 

melakukan pelanggaran baru di beri sangsi secara ringan. Cara tersebut 

lebih ke demokratis. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Elizabeth B. Hurlock dalam 

buku Perkembangan Anak 2.Cara mendisiplinkan demokratis, metode 

 
83Ibid, 118 
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demokratis menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran untuk 

membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu 

diharapkan.Metode ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin 

daripada aspek hukumannya84 

Selain itu guru juga bertanggung jawab dalam caranya dalam 

mendidik atau mendisiplikan peserta didik. Karena apa yang dilakukan 

seorang guru pasti menjadi sorotan bagi orang lain, apalagi figur guru 

adalah figur yang menjadi contoh atau panutan. Guru di MA Miftahul 

Ulum juga memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada 

peserta didik agar mereka terbiasa dalam berbuat baik. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Rohman 

dan Sofan Amri dalam buku Kode Etik Profesional Guru.Peran guru 

dalam implementasi/pelaksanaanya pendidikan budi pekerti tidak 

mudah. Guru dituntut untuk menjadi figure Ing ngarsa sung tulodo, 

ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ungkapan ini, 

menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai sikap 

pemimpin(guru) harus memberi teladan kepada peserta didiknya, 

serta bertindak jujur dan adail.Guru juga harus mampu memberi 

motivasi kepada peserta didiknya untuk belajar keras.Guru juga 

perlu untuk memberikan kepercayaan kepada peserta didiknya untuk 

 
84Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2, Terjemah. Med Meitasari Tjandrasa,93 
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mempelajari sesuatu sesuai minat dan kemampuannya, guru tinggal 

merestui dan mengarahkan saja.85 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cara 

mendisiplinkan seorang peserta didik haruslah berhati-hati. Karena 

berdampak bagi pribadi peserta didik. Baik buruknya seorang 

peserta didik tegantung bagaimana cara seorang guru dalam 

memberikan arahan, pembelajaran, motivasi dan cara 

mendisplinkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85Muhammad Rhman dan  Sofan Amri, Kode Etik Profesi Guru, 181 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kompetensi kepribadian dan 

implikasinya terhadap kedisiplinan dan ketertiban peserta didik di MA 

Miftahul Ulum Kradianan Dolopo Madiun, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Kondisi Kompetensi Kepribadian Guru di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo Madiun 

guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik, sehingga 

dapat dijadikan panutan atau cerminan bagi peserta didik untuk 

menjadi pribadi yang memiliki akhlak terpuji dan berprestasi. 

Seorang guru harus mampu menjaga sikap,  perilakunya dan 

juga menjaga emosinya agar tetap stabil didalam maupun diluar 

sekolah. Karena baik atau buruknya pribadi seorang peserta didik 

adalah tanggung jawab seorang guru. 

Kondisi kompetensi kepribadian di MA Miftahul Ulum sudah 

bisa dikatakan baik. Dilihat dari kebanyakan guru yang sudah 

mengetahui apa arti kompetensi kepribadian dan seberapa penting 

kompetensi kepribadian dalam kegiatan sehari-hari di dalam maupun 

diluar sekolah. 
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2. Implikasi Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Kedisiplinan dan 

Ketertiban Peserta Didik di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Madiun 

Antara kompetensi kepribadian dengan kedisiplinan dan ketertiban 

peserta didik sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilihat guru 

dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi peerta didik dalam 

kehidupan sehari-hari, entah itu didalam maupun diluar sekolah. 

Cara mendisiplinkan seorang peserta didik haruslah berhati-

hati.Karena berdampak bagi pribadi peserta didik. Baik buruknya 

seorang peserta didik tegantung bagaimana cara seorang guru dalam 

memberikan arahan, pembelajaran, motivasi dan cara 

mendisplinkannya. 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

Kompetensi guru di MA Miftahul ulum sudah bagus, sikap guru juga 

sudah dibilang baik. Harapan saya guru lebih tegas dalam 

mendisiplinkan peserta didik, apalagi bagi peserta didik yang berada di 

pondok pesantren. 

2. Bagi peserta didik 

Dengan guru memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik bagi 

peserta didiknya, deharapkan peserta didik dapat mematuhinya dengan 

tanpa adanya rasa terpaksa. Karena hal tersebut juga demi kebaikan 

peserta didiknya juga. 
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