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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan merupakan prioritas utama sejak awal kehidupan  

manusia, bahkan Rasulullah SAW sendiri telah mengisyaratkan bahwa proses 

belajar bagi setiap insan sejak masih dalam kandungan sampai liang kubur.
1
 Islam 

sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan, hal ini berarti bahwa manusia pada 

dasarnya adalah makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Hal ini merupakan 

hak yang paling fundamental dari profil dan gambaran tentang manusia. 

Dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat dengan ilmu pengetahuan, 

untuk itu dibutuhkan figur ahli yang bertugas sebagai penyampai ilmu 

pengetahuan. Dalam dunia pendidikan guru-lah satu-satunya figur yang dituntut 

untuk semaksimal mungkin bisa mengantarkan tujuan pendidikan pada titik 

optimal. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan guru menempati kedudukan 

yang sangat penting, karena guru merupakan orang yang terlibat langsung dengan 

anak didik/siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

Jabatan guru sebagai pendidik sekaligus sebagai pembimbing di 

sekolah/madrasah bukanlah jabatan yang ringan, karena tugas guru di samping 

sebagai penyampai materi juga bertugas mendidik kepribadian anak. Sehingga 

tugas dan tanggungjawab guru sebagai teladan di lingkungan sekolah merambah 

sampai pada lingkungan masyarakat. Karena begitu beratnya tugas dan tanggung 

jawab guru, maka tidak semua orang bisa menjadi „guru‟, artinya jabatan guru 

harus benar-benar diduduki oleh orang yang ahli dalam dunia pendidikan. 

Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar-mengajar 

yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

potensial dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, guru 

harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya di bidang 
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pendidikan sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 

semakin berkembang untuk mengimbangi arus globalisasi dan arus informasi. 

Dalam arti khusus dapat dikatakan, bahwa pada diri setiap guru terdapat 

tanggung jawab untuk membawa anak didik/siswanya pada suatu 

kedewasaan/taraf kematangan tertentu. Guru tidak semata-mata sebagai pengajar, 

tetapi juga sebagai pendidik dan sekaligus sebagai pembimbing dalam menuntun 

siswa dalam belajar.
2
 

Guru dan murid merupakan dua elemen yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lain dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Guru merupakan figur 

sentral yang dituntut mampu mengkomunikasikan dan mengkombinasikan 

pengetahuan yang tidak mudah diketahui/dimengerti oleh anak didiknya, sehingga 

guru merupakan model atau suri tauladan bagi anak didiknya dalam segala hal 

yang diajarkannya.
3
 Sedangkan murid/siswa (anak didik) adalah individu yang 

sedang berada dalam proses  pengembangan dan pertumbuhan, mereka 

memerlukan perhatian, bimbingan dan pengarahan yang konsisten ke arah titik 

optimal dengan potensi kemampuan fitrah yang dimiliki. 

Dengan alasan inilah peneliti, merasa tertarik untuk mengupas peran guru 

yang tidak kalah pentingnya dengan seorang kiai pengasuh pesantren itu sendiri, 

yang mana seorang guru mempunyai tanggung jawab yang sama dalam 

membentuk karakter murid/santri. Dengan ini peneliti mengangkat dan mencoba 

menuangkan tugas penelitian dengan mengambil judul  “Kompetensi Kepribadian 

Guru Dalam Pembentukan Santri Yang Berakhlaq Karimah Di Madrasah 

Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren  ARIS Kaliwungu Kendal”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pendidikan mempunyai peran strategis dalam masyarakat. 

Sekolah/madrasah  sebagai tempat pengabdian adalah bingkai perjuangan guru 

dalam keluhuran akal budi untuk mewariskan nilai-nilai ilahiyah dan 

mentransformasikan multi norma keselamatan duniawi dan ukhrowi kepada murid 
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agar menjadi manusia berakhlaq mulia, cerdas kreatif, dan mandiri dan berguna 

bagi pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang. 

Dalam dunia pendidikan guru adalah komponen yang tak terpisahkan, 

peran sentral guru di samping sebagai Transfer of Knowledge juga sebagai 

pendidik yang dapat menampilkan perilaku yang terpuji sehingga dapat 

menampilkan rekam jejak yang baik dan dapat dijadikan suri tauladan bagi murid-

muridnya. Guru adalah sosok yang patut digugu dan ditiru, demikian jargon yang 

berkembang di masyarakat, namun dalam kenyataannya banyak ditemukan guru 

yang tidak mengerti akan jati dirinya sebagai pendidik yang mempunyai peran 

sangat penting sebagai subyek pembentukan murid dan sebagai perwakilan dari 

orang tua murid. 

Karena banyak guru yang kurang mengerti arti kompetensi kepribadian itu 

sendiri maka banyak guru yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah yang harus 

dipunyai seorang guru. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan gambaran 

tentang kompetensi kepribadian yang menjadi sesuatu yang mutlak di punyai 

seorang guru, bukan hanya menjadi seorang pengajar tapi juga seorang pendidik. 

C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan juga 

dijadikan landasan teori ilmiah, serta sebagai acuan dan perbandingan, untuk 

menemukan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan saudara Herman dengan judul Implementasi 

Metode Pembelajaran Sorogan Di Pondok Pesantren APIK Kauman 

Kaliwungu Kendal, pada penelitiaanya fokus pada analisis metode 

pembelajaran yang ada di pondok pesantren APIK Kaliwungu Kendal yaitu 

metode sorogan, metode yang diberikan oleh kiai atau ustad secara individual 

di mana santri menyerahkan/ menyorogkan kitabnya untuk diajari membaca 
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dan memberi makna terhadap teks berbahasa Arab atau lebih dikenal dengan 

istilah kitab kuning.
4
 

a. Proses pembelajaran di pondok APIK yaitu adanya kegiatan-kegiatan 

melalui metode klasikal sasarannya diterapkan dalam sistem wetonan, 

sorogan, bandongan, hafalan (mukhafadzoh) dan non klasikal sasarannya 

di luar kelas sistemnya menggunakan ceramah, pasaran dan lain-lain. 

b. Implementasi metode pembelajaran sorogan di pondok APIK dilakukan 

beberapa hal antara lain: pleaning (perencanaan) yang menyangkut 

pembagian kegiatan pembelajaran yang akan disorogkan atau sodorkan 

Actualling (pelaksanaan) pengasuh dan para ustad  merupakan pimpinan 

yang harus siap untuk bertanggung jawab dalam pembelajaran agar lebih 

efektif dan efisien, Evaluating (koreksi) mengoreksi kegiatan yang sudah 

berjalan dalam upaya perbaikan. 

c. Metode sorogan: adanya pertemuan komunal dua orang antara kiai atau 

ustad dengan santri. 

d. Metode sorogan menuntut kesabaran, ketekunan dan disiplin karna 

menggunakan sistem hafalan yang akan disetorkan. 

2. Skripsi saudara Nurudin dengan judul “Pemikiran K.H. Hasyim Asy‟ari 

Tentang Etika Guru Dan Murid Dalam Adab Al-Alim Wa Al-Muta‟allim. 

Yaitu kajian tentang kitab kuning karya Kiai Hasyim yang mengupas apa 

yang harus dipunyai dan diperlukan oleh seorang yang sedang mencari ilmu, 

baik itu guru  maupun muridnya.
5
 

Kitab adab al-‘alim wa al muta’alim adalah salah satu kitab karya KH. 

Hasyim Asy‟ari yang menerangkan tentang etika belajar dan pentingnya ilmu 

pengetahuan. Secara umum kandungan etika guru dan murid dapat 

disimpulkan dalam tiga prinsip, yaitu: 
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a. Menurut KH. Hasyim Asy‟ari kesucian hati merupakan sesuatu yang 

pokok dalam masalah pendidikan. Beliau menekankan kepada guru dan 

murid untuk senantiasa mensucikan hati dalam belajar dan mengajar. Hal 

ini karena beliau menempatkan hati sebagai sentral dalam pendidikan, 

hati perlu di sucikan dari penyakit-penyakit hati yang mengotorinya, 

kemudian dihiasi dengan sifat-sifat mulia. 

b. Bahwa tujuan pengajaran dan pembelajaran yang semata-mata 

mengharap ridho Allah SWT berimplikasi pada motivasi semangat 

mengajar dan belajar untuk meraih harapan dan cit-cita, Guru memiliki 

harapan untuk mencerdaskan murid. Maka untuk mewujudkannya  guru 

harus mempunyai sikap optimis, sikap optimis inilah yang mendorong 

guru untuk berusaha secara maksimal mengajarkan ilmunya kepada 

murid. 

c. Guru dapat menghargai diri-sendiri, menghargai ilmunya dan 

menghargai muridnya. Dan juga seorang murid dapat menghargai dirinya 

sendiri, menghargai ilmunya, dan menghargai gurunya dan teman belajar. 

Guru menghargai dirinya dan menghargai ilmunya dengan selalu 

menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan harga diri dan ilmunya. 

Menghargai muridnya dengan sikap kasih sayang dan suka membantu. 

Murid menghargai diri dan ilmunya dengan bersikap dan berprilaku 

terpuji, menghargai gurunya dengan menghormati dan mematuhinya, dan 

menghormati teman dengan saling membantu dan memotivasinya.
6
 

3. Skripsi saudara Zezen Zaenal Muttaqien, dengan judul ”Studi Pemikiran 

Syaikh Nawawi Banten Tentang Etika Mu’aasyarah (Pergaulan) Guru Dan 

Murid Dalam Kitab Syarh Maraqil ‘Ubudiyyah ‘Ala Matn Bidayatul Hidayah 

Al-Ghozali Sama halnya dengan skripsi nurudin yaitu menekannkan 
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pembahasan adab atau etika relasi hubungan yang baik antara guru dan 

murid.
7
 Di antaranya adalah: 

a. Bahwa etika Mua’aasyaroh (pergaulan) guru yang dimaksud dalam 

pandangan syekh Nawawi Banten adalah sikap-sikap dan syarat-syarat 

yang harus di laksanakan oleh setiap guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai Educator (pendidik) yang mempunyai potensi dalam bidang 

apapun. 

b. Etika mu’aasyaroh murid, siat-sifat terpuji yang harus dimiliki dalam 

menuntut ilmu karna hal tersebut bisa berpengaruh dalam tercapainya 

ilmu yang bermanfaat. 

c. Dalam menuntut ilmu hendaklah dalam hati penuntut ilmu (guru atau 

murid) memiliki niat yang baik semisal menghilangkan kebodohan, yang 

terdapat dalam diri sendiri maupun masyarakat, memperjuangkan agama 

Allah, bekal di akherat, dan mencari keridhoan Allah semata. 

Dengan demikian perbedaan peneliti dengan penelitian di atas adalah 

jenis penelitiannya, kecuali penelitian saudara herman yang sama halnya dengan 

peneliti, yaitu menggunakan jenis kualitatif. Penelitian yang dilakukan saudara 

nurudin dan Zezen Zaenal Muttaqien, jenis penelitiannya adalah deskriptif 

interpretatif, yaitu jenis penelitian untuk membuat gambaran-gambaran mengenai 

gagasan dan pemikiran seorang tokoh, yang berupa kajian pemikiran yang didapat 

dari hasil karya pemikiran tokoh, dalam hal ini tentang apa dan bagaimana yang 

seharusnya dipunyai oleh guru dan murid, Dan juga perbedaan peneliti dengan 

penelitian saudara herman, walaupun sama-sama obyek penelitiannya di pondok 

pesantren salaf, namun penelitian yang dilakukannya memfokuskan pada metode 

pembelajaran yang digunakan di pondok APIK, lain halnya dengan peneliti yang 

fokus penelitiannya pada sosok guru di Pondok Pesantren  ARIS.  
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D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti dapat beroreintasi pada pada 

penelitian yang mengupas sosok guru yang mempunyai kepribadian yang mampu 

mengajar dan mendidik yang sesuai harapan yaitu mencetak santri/murid yang 

berakhlaq karimah. Adapun fokus Penelitian yang peneliti angkat adalah: 

Kompetensi kepribadian guru dalam pembentukan akhlaq santri di Madrasah 

Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren ARIS Kaliwungu Kendal. 

E. Penegasan Istilah 

1. Kompetensi 

Kecakapan, kewenangan, kekuasaan, kemampuan, mengetahui,
8
 dalam hal ini 

yang dimaksud adalah yang berprofesi sebagai guru. 

2. Guru  

Guru adalah yang pekerjaanya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.
9
 

Dalam ensiklopedi pendidikan, guru adalah pendidik/orang yang memberi 

atau melaksanakan tugas untuk mendidik atas dasar jabatan atau 

kedudukannya.
10

 Sedangkan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pendidik 

yang melaksanakan tugas mengajar dan mendidik siswa di sekolah, madrasah, 

maupun pesantren. 

3. Santri 

Istilah santri hanya terdapat di pesantren sebagai pengejawantahan adanya 

peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang 

kiai pemimpin pesantren. Santri merupakan elemen yang harus ada dalam 

sebuah pesantren, karena tanpa adanya santri suatu lembaga tidak bisa 

dikatakan pesantren.
11
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4. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional 

di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan 

(seorang atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai.
12

 Yang 

dimaksud pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang menitik 

beratkan pada kajian keislaman atau istilah pesantrennya pengajian, 

mempelajari isi kandungan teks berbahasa arab atau lebih populer dengan  

istilah kitab kuning. Peneliti melakukan penelitiaanya memfokuskan di 

Pondok Pesantren ARIS yang berlokasi di kampung Saribaru Krajankulon 

Kaliwungu Kendal yang mana Pondok Pesantren ARIS  menjadi obyek 

penelitian dalam pengajuan skripsi ini.  

Jadi, yang dimaksud dengan Kompetensi Kepribadian Guru Dalam 

Pembentukan Santri Yang Berakhlaq Karimah di Madrasah Mu‟allimat 

Salafiyah Ponpes ARIS Kaliwungu Kendal adalah sebuah karya ilmiyah yang 

akan menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi kepribadian pendidik yang 

ada di pesantren yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan 

karakter peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan yang 

berakhlaq karimah. 

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk 

mengetahui: Kompetensi kepribadian guru di Madrasah Mu‟allimat Salafiyah 

Pondok Pesantren  ARIS Kaliwungu Kendal. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. 

a. Manfaat teoretis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis berupa informasi ilmiah tentang kompetensi guru di Madrasah 

Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren  ARIS Kaliwungu Kendal. 
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2. Dipahami sebagai bahan acuan untuk dasar pengembangan penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Manfaat praktis 

1. Untuk menunjukkan pengetahuan tentang pendidikan khususnya 

yang berhubungan dengan topik penelitian. Dan hasil ini dapat 

dijadikan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis, 

serta dapat digunakan sebagai persyaratan menjadi sarjana. 

2. Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren ARIS Kaliwungu 

Kendal. 

Dengan adanya penelitian ini madrasah pondok pesantren 

memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan prestasi kepribadian guru dan 

pembelajaran yang ada di madrasah pondok pesantren. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

a. Jenis penelitian 

Adapun jenis penelitian yang peneliti sajikan adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian 

kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung 

dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. 

Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan 

mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Melalui 

interaksi selama beberapa bulan atau tahun mempelajari tetang mereka, 

sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi 

mereka. Secara sederhana Metode pengamatan  penelitian lapangan 

(Field Research) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan 

pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan.
13
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b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, 

dimana peneliti mempunyai ciri khas terletak pada tujuannya, yakni 

mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

keseluruhan kegiatan.
14

 Sedangkan pendekatan historis merupakan 

pendekatan kesejarahan.
15

 Menurut pendekatan ini sasaran penelitian 

adalah pendidikan akhlak yang berlaku dan mencolok berdasarkan atas 

perwujudan dengan gejala-gejala yang ada, dan hal ini dapat diketahui 

dari Historisnya “Bahwa Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Pondok 

Pesantren Aris yang berusaha membekali pada anak didiknya berupa 

pendidikan (terutama pendidikan akhlak) sehingga sebagai bekal hidup 

untuk kehidupan selanjutnya, jadi pendekatan ini sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang dengan prilaku yang dapat diamati dan di 

arahkan”. 

2. Subjek dan objek penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi sumber 

data dalam penelitian.
16

 Dalam penelitian yang akan Peneliti lakukan ini, 

subjek penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi 

secara komperhansip sehingga data yang diperoleh bisa menggambarkan 

realitas yang ada dilapangan. Adapun subjek penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti adalah semua guru Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Pondok 

Pesantres ARIS. 

b. Objek penelitian 

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi 

sasaran penelitian . Adapun objek penelitiannya yang akan diteliti adalah 
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kompetensi kepribadian guru dalam pembentukan santri yang berakhlaq 

karimah di Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren ARIS 

Kaliwungu Kendal. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data penelitian dibedakan berdasarkan jenis data yang di perlukan 

secara umum di bagi menjadi dua: penelitian primer dan penelitian 

sekunder. 

1) Penelitian primer  

Membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya 

kita sebut responden. Data atau informasi diperoleh melalui 

pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan 

menggunakan metode wawancara. 

2) Penelitian Sekunder 

Penelitian menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama 

sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk 

menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan 

penelitian yang menggunakan kepustakaan dan yang biasanya 

digunakan oleh peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif. 

b. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penilitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh.
17

 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber yang 

memberikan data langsung dalam penelitian yang diperoleh, adapun 

yang dimaksud adalah data yang didapat melalui kepala madrasah 

dan para guru di Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Ponpes ARIS 

Kaliwungu Kendal. 
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2) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder atau pendukung adalah informasi-informasi 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengambil data-

data dokumen yang memuat informasi tentang penelitian di 

Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Ponpes ARIS Kaliwungu Kendal 

dan juga melakukan observasi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian, untuk 

pengumpulan data ini peneliti akan berusaha memperoleh data sebanyak-

banyaknya. Dimana peneliti menggunakan beberapa metode. Adapun metode 

yang di gunakan peneliti adalah: 

a. Metode Observasi 

Metode Obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
18

 Dengan 

menggunakan metode observasi ini, Peneneliti dimungkinkan dapat 

melakukan pencatatan dan pengamatan sistematis mengenai gejala-gejala 

yang diteliti tanpa mengajukkan pertanyaan. Metode obsevasi dilakukan 

untuk memperoleh data tentang gambaran kompetensi kepribadian guru 

di Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Ponpes ARIS Kaliwungu Kendal. 

b. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
19

 Metode wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang kompetensi kepribadian guru dalam 

membentuk santri yang berakhlaqul karimah di Madrasah Mu‟allimat 

Salafiyah Ponpes ARIS Kaliwungu Kendal. 

 

                                                           
18

 Sutrisno Hadi, Metode Research 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi 

UGM, 1973, h. 159. 
19

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 

135 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan 

untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu 

berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang 

dimaksud dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis.
20

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan kajian yang berasal dari dokumen-dokumen Madrasah 

Mu‟allimat Salafiyah Ponpes ARIS Kaliwungu Kendal. 

d. Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian 

kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data 

yang telah terkumpul, teknik keabsahan data adalah dengan 

menggunakan teknik tringulasi, hal ini merupakan salah satu 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data itu.
21

 

Melalui teknik ini peneliti menggunakan teknik tringulasi sumber dan 

tringulasi teori, di mana data yang telah dikumpulkan kemudian 

dikaitkan dengan teori-teori dari terlaksananya penelitian diyakini fakta, 

data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi 

persyaratan kesahihan dan keandalan, kemudian pemeriksaan melalui 

sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan 

wawancara dengan informan. 

5. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis dan kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono mengemukakan 

bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

                                                           
20

 Irawan Sarlito, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, Cet. IV. 

h. 71-73 
21

 Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, h. 330 
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Aktifitas dalam analisis data yaitu data display, conclussion 

drawing/verification.
22

 Data analisis ini yaitu data yang diwujudkan bukan 

dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk laporan atau dalam 

bentuk deskriptif. Metode deskriptif adalah adalah metode pemecahan 

masalah dengan membuat deskriptif, gambaran secara sistematis mengenai 

fakta-fakta, serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data ini 

terbagi menjadi tiga alur kegiataan, di antaranya: 

a. Data reducation (reduksi data).  

Data ini diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan terperinci. mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya, peneliti berusaha untuk memilih 

kata-kata yang memiliki makna sesuai dengan subtansi pembahasan 

secara sistematis agar pembaca memahami dan menikmati. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Misalnya dalam bentuk dokumen yang banyak disajikan 

dalam bentuk seadanya dengan pemilihan kata yang bisa dipahami. 

c. Conclussion drawing/verification (penarikan kesimpulan). 

Langkah selanjutnya adalah analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan 

kesimpulan ini, mencermati menggunakan pola pikir yang 

dikembangkan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

                                                           
22

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 183 
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Dalam teknik data ini diperoleh secara sistematis dengan melalui 

hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang nantinya akan diolah 

dan dianalisis sesuai dengan cara penelitian kualitatif, tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih belum jelas dan benar.  

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam penelitian skripsi ini selalu di tuntut mengurutkan seluruh bagian-

bagian yang telah ditulis, supaya tidak ada kesalahan dalam membaca atau salah 

tafsiran. Untuk itu peneliti membagi penelitian skripsi ini menjadi tiga bagian, di 

antaranya bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi, 

halaman daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Bab I Pendahuluan. 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan istilah, fokus penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab II Kompetensi Kepribadian Guru Dan Pembentukan Akhlaq Karimah 

Santri 

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu kompetensi kepribadian 

guru madrasah yang terdiri dari pengertian kompetensi, kompetensi 

kepribadian, dan dasar kepribadian guru madrasah. Akhlak karimah 

santri terdiri dari pengertian akhlak, dasar-dasar akhlak, ruang 
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lingkup akhlak, indikator akhlaq karimah santri. Dan teori 

pembentukan akhlaq karimah santri 

Bab III Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Pembentukan Akhlaq Karimah 

Santri Di Madrasah Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren ARIS 

Kaliwungu Kendal.  

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kondisi umum Madrasah 

Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren ARIS Kaliwungu Kendal 

yaitu sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi, tugas 

dan wewenang, keadaan guru (ustadz), keadaan siswa (murid/santri), 

sarana dan prasarana. Kompetensi kepribadian guru Madrasah 

Mu‟allimat Salafiyah Pondok Pesantren ARIS Kaliwungu Kendal, 

dan proses pembentukan akhlaq karimah santri. 

Bab IV Analisis Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Peembentukan Santri 

Yang Berakhlaq Karimah Di Madrasah Mu‟allimat Salafiyah 

Pondok Pesantren ARIS Kaliwungu Kendal.  

Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu analisi kompetensi kepribadian 

guru di Madrasah Mualimat Salafiyah Pondok Pesantren ARIS 

Kaliwungu Kendal, analisis pembentukan akhlaq karimah serta 

faktor pendukung dan penghambat. 

Bab V Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan kata  penutup. 

3. Bagian akhir 

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

dan daftar riwayat hidup peneliti. 

 


