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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia. 

Pendidikan  memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM 

yang berkualitas dan berkarakter. Hal ini sejalan dengan UU Republik 

Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 

yang menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab”. 
1
 

 

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan dari undang-undang Republik 

Indonesia tidak terlepas dari peran seorang guru. Guru sebagai teladan bagi 

murid-muridnya harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat 

dijadikan tokoh panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Pribadi guru 

memiliki andil sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran.Pribadi guru juga sangat berperan dalam 

membentuk pribadi peserta didik.Ini dapat dimaklumi karena manusia 

merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh gurunya 

untuk membentuk pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi 

personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam 
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proses pembentukan pribadinya. Kepribadian akan turut menentukan apakah 

para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya, justru 

menjadi perusak anak didiknya.
2
Seorang guru harus memiliki kepribadian 

karena kepribadian guru juga merupakan faktor yang menentukan terhadap 

keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai pendidik sekaligus pembimbing dan 

penjaga terhadap perilaku peserta didik, baik di sekolah terlebih di luar 

sekolah.
3
 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat 

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

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

Sedangkan 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.
4
 

Sehubungan dengan itu setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi 

kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau 

menjadi landasan bagi kompetensi- kompetensi yang lain. Dalam hal ini, guru 

tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi  yang 
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paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang 

pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.
5
 

Pada hakikatnya tujuan dan fungsi pendidikan pada pasal di atas, 

menunjukkan bahwa pendidikan sebenarnya lebih mementingkan kepada 

pembentukan karakter-karakter atau watak termasuk juga potensi diri yang 

memang ada dalam diri peserta didik. Karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah  individu yang bisa membuat keputusan 

dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat.
6
 

Sedangkan pemuda (anak dan remaja) sebagai tonggak dalam pembangunan 

bangsa menjadi sasaran utama dalam pendidikan. Artinya, karakter yang kuat 

akan ditumbuhkan dalam diri mereka untuk pembangunan bangsa sebagai 

generasi penerus. Akan tetapi karakter anak bangsa berubah menjadi rapuh, 

mudah diterjang ombak, terjerumus dalam tren budaya yang melenakan, dan 

tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan.
7
 

Remaja saat ini semakin kehilangan nilai-nilai karakter baik yang 

menjurus pada hilangnya budi pekerti, karena sudah sulit ditemukan lagi 

remaja yang memiliki budi pekerti yang mencerminkan karakter bangsa. 
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contoh kecil di sekolah dan yang paling ringan adalah seperti kurangnya rasa 

hormat terhadap guru, berbicara kepada guru dengan bahasa yang kurang 

sopan, pergi ke kantin saat jam pelajaran, tidak mengerjakan PR, membolos, 

tidak patuh pada peraturan sekolah, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut 

tidak memberikan manfaat pada pelajar serta tidak memberikan  contoh yang 

baik kepada sesama dan calon penerus yang jauh lebih muda. Disinilah 

pentingnya pendidikan karakter digaungkan dengan dasyat agar lahir 

kesadaran bersama untuk membangun karakter generasi muda bangsa yang 

kokoh.
8
 

Maka dari itu, pemerintah menetapkan pendidikan karakter untuk 

membangun kembali karakter bangsa yang semakin terkikis oleh budaya yang 

kurang baik. Pendidikan karakter di Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai 

luhur yang bersumber dari budaya bangsa indonesia sendiri, dalam rangka 

membina kepribadian generasi muda. Dan guru ikut andil di dalam  

membentuk karakter yang baik untuk siswa nya agar nantinya dapat menjadi 

pribadi yang baik sebagai penerus bangsa. 

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 13-15: 
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Artinya:”Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar”. dan Kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibu 

telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 

dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan 

kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, da pergaulilah keduanya di dunia dengan 

baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian 

hanya kepada-Kulah kembalimu,maka Kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan.”
9
 

 

Pendidikan yang seperti inilah yang harus menjadi pedoman bagi umat 

Islam yang menyangkut empat aspek utama :pendidikan ibadah, pendidikan 

nilai dan pengajaran Al-Qur’an. Pendidikan akhlaq. Lukman bukanlah orang 

yang berpendidikan tiggi atau orang yang sukses dalam harta, tetapi 

kebijaksanaannya dalam mendidik anak menjadikan dia diabadikan oleh Allah 

SWT dalam Al-Qur’an. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya dengan 

nasehat-nasehat  dan keteladanan. Dan dia selalu memberikan contoh yang 

baik kepada anaknya, bisa meneladani dan melakukan apa yang Luqman 

lakukan. 
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Sebenarnya pembentukan karakter siswa tidak semata-mata menjadi 

tugas guru atau sekolah, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Karena jika 

pembentukan karakter ini hanya dibebankan pada guru, pembentukan karakter 

itu sangat sulit untuk dicapai. Maka dari itu, dalam hal ini perlu adanya kerja 

sama antar lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Dan peran 

sekolah sangat penting dalam usaha pembentukan karakter dalam konteks 

tersebut, pendidikan karakter adalah usaha sekolah yang dilakukan secara  

bersama oleh guru, pimpinan sekolah (dan seluruh warga sekolah) melalui 

semua kegiatan sekolah untuk membentuk akhlak, watak dan kepibadian 

peserta didik melalui berbagai kebaikan (virtues) yang erdapat dalam ajaran 

agama.
10

 

Sekolah menengah pertama (di singkat SMP) Ma’arif 08 Ampel 

Wuluhan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul 

Ulama’ dan lembaga pendidikan formal yang berbasis karakter yang dalam 

pelaksanaan pendidikan karakternya sudah terlaksana dengan baik, yakni 

dengan menerapkan perangkat pembelajaran (RPP dan Silabus) yang 

berkarakter. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa keseharian dari pada 

siswa-siswi yakni,1) Setiap pagi siswa siswi dibiasakan untuk bersalaman 

kepada guru yang sedang bertugas di depan gerbang masuk sekolah. Hal ini 

dilakukan untuk mempererat hubungan antara siswa dan guru. Selain itu guru 

juga dapat lebih mengenal serta mengingat satu persatu nama siswa-

siswinya.2) Setelah tanda proses pembelajaran akan dimulai di adakan doa 
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bersama yang isinya antara lain surat” pendek tahlil dan istighosah yang di 

pandu oleh guru melalui pengeras suara,dan ketika pulang juga dilaksanakan 

doa bersama akan tetapi hanya berdoa selesai belajar. Dan kegiatan itu masih 

baru di mulai beberapa bulan ini 3) Sholat dhuhur jama’ah yang tiap harinya 

terdapat jadwal jama’ah perkelas karena apabila tidak di jadwal maka 

musholah yang ada disekolah tidak memadai untuk kapasitas siswa yang 

begitu banyak. Dan proses berjamaah juga tidak lepas dari pengawasan guru 

agama. 4) Bagi siswa dan juga guru dibiasakan untuk disiplin dengan cara 

mengunci gerbang tepat waktu jadi apabila ada siswa atau pun guru yang 

terlambat harus mengisi daftar keterlambatan dan akan di kenai sangsi 

tersendiri dan itu wujud dari kedisiplinan setiap harinya.  

Dari beberapa kegiatan kegiatan yang sudah diterapkan bertujuan 

untuk menanamkan karakter yang baik pada peserta didik dengan 

membiasakan berlaku sopan santun serta menaati peraturan peraturan 

sekolah.Dan semua itu tidak lepas dari kompetensi kepribadian guru yang 

sangat urgen dalam membimbing dan membina terhadap perilaku peserta 

didik. 

Namun, selain kegiatan - kegiatan di atas ada beberapa peristiwa 

paradoks (peristiwa yang menyimpang atau tidak sesuai dengan teori). Seperti 

seorang guru sudah memiliki kepribadian yang bagus tetapi masih ada siswa 

yang memiliki karakter jelek, misalnya guru sudah mengajarkan sopan santun 

pada peserta didik sedangkan peserta didik masih tidak berlaku sopan santun, 

contoh tentang kemandirian misalnya, guru memerintahkan untuk 
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mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dengan tidak saling mencontek tetapi 

masih banyak peserta didik yang saling mencontek. Sebaliknya seorang guru 

yang memberikan contoh kepribadian yang jelek pada peserta didik tetapi 

peserta didik merespon dengan hal yang positif atau tidak meniru perilaku 

yang tidak layak ditiru misalnya saja guru terlambat masuk sekolah padahal 

sudah ada peraturan tidak boleh terlambat. Dan keterlambatan itu 

menunjukkan ketidak disiplinan seorang guru yang tidak baik untuk di tiru, 

sedangkan peserta didik sudah banyak yang tidak terlambat karena mereka 

sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan disiplin yang diterapkan dalam 

peraturan sekolah, sedangkan tentang tanggung jawab misalnya, guru 

membiarkan jam  kosong dan peserta didik menjemput gurunya, peristiwa itu 

menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran tanggung jawab seorang guru.
11

 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka terdorong untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap 

Karakter Siswa Di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan 

kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan 

masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya 

melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara 

masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian 
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harus didasarkan pada masalah.
12

Perumusan masalah dalam penelitian 

kuantitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan 

semua rumusan masalah yang hendak dicari jawabanya melalui penelitian.
13

 

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Pokok masalah 

Adakah hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter siswa di 

SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan Jember tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Sub pokok masalah  

a. Adakah hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

kemandirian siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan Jember tahun 

pelajaran 2016/2017? 

b. Adakah hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

kedisiplinan siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan Jember tahun 

pelajaran 2016/2017? 

c. Adakah hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

tanggung jawab siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan Jember 

tahun pelajaran 2016/2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten 

dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.
14
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Dari  fokus masalah penelitian tersebut maka dapat tujuan penelitian 

ini dapat diklasifikasikan menjadi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus : 

1. Tujuan Umum 

Untuk menjelaskan hubungan kompetensi kepribadian guru 

terhadap karakter siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan Jember tahun 

pelajaran 2016/2017? 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk menjelaskan hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap 

karakter kemandirian siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan 

Jember tahun pelajaran 2016/2017? 

b. Untuk mengetahui hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap 

karakter kedisiplinan siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan 

Jember tahun pelajaran 2016/2017? 

c. Untuk mengetahui hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap 

karakter tanggung jawab siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan 

Jember tahun pelajaran 2016/2017? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 
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Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah (Jember:IAIN Jember Press, 2015), 37. 



11 

 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
15

 

Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan menfaat 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah 

yang akan diteliti. Khususnya tentang pengaruh kompetensi kepribadian 

guru  terhadap karakter siswa SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, serta dapat memahami tentang pengaruh kompetensi 

kepribadian guru terhadap karakter SMP Ma’arif08 Ampel Wuluhan 

b. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai informasi serta pengetahuan 

tentang pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap karakter siswa 

c. Bagi lembaga SMP Ma’arif 08 Ampel 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan dalam 

proses pembelajaran di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
16

 

a. Variabel independen (X) 

Variabel bebas atau variable independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).Variabel ini sering disebut sebagai variabel 

stimulus, predikator, anteseden.
17

 . adapun yang menjadi variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi kepribadian guru dengan 

menggunakan simbol x. 

b. Variabel dependen (Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen.
18

 Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah karakter  (Y) siswa di SMP MA’ARIF 08 Ampel tahun 

pelajaran 2015/2016 yang terbagi menjadi dua sebagai berikut. 

1) Kemandirian (Y1) 

2) Kedisiplinan (Y2) 

3) Tanggung jawab (Y3) 

 

                                                           
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(Bandung:Alfabeta,2014), 38. 
17

Ibid., 61.  
18

Ibid., 61.  
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2. Indikator variabel 

Setelah variabel penelitian terpenuhi kemudian dilanjutkan dengan 

mengemukakan indikator – indikator variabel yang merupakan rujukan 

empiris dari variabel yang diteliti. Indikator empiris ini nantinya 

akandijadikan sebagai dasar membuat butir – butir atau item pertanyaan 

dalam angket, interview, dan observasi.
19

 

Adapun indikator dari variabel yang terdapat dalam judul penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Indikator dari kompetensi kepribadian guru (X) terdiri dari: 

1) Mantab 

2) Disiplin 

3) Berwibawa 

4) Arif 

5) Stabil 

6) Dewasa 

7) Menjadi teladan 

8) Berakhlak mulia 

b. Indikator dari Karakter (Y) terdiri dari: 

1) Indikator dari Kemandirian (Y1) 

a) Bekerja keras dalam belajar 

b) Melakukakn pekerjaan atau tugas dengan mandiri 

c) Tidak mau bergantung dengan orang lain 

                                                           
19

Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah (Jember:IAIN Jember Press,2015), 38. 
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2) Kedisiplinan (Y2) 

a) Selalu datang tepat waktu 

b) Jika berhalangan hadir memberi tahu 

c) Taat pada aturan sekolah 

d) Taat pada aturan lalu lintas 

3) Tanggung jawab (Y3) 

a) Menyelesaikan semua kewajiban 

b) Tidak suka menyalahkan orang lain  

c) Tidak lari dari tugas yang harus diselesaikan 

d) Berani mengambil resiko 

 

F. Definisi Operasional 

Berdasar indikator empiris variabel penelitian kemudian dilanjutkan 

dengan mengemukakan definisi operasionalnya. Definisi operasional adalah 

definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap 

variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel.
20

 

1. Kompetensi kepribadian guru 

Secara bahasa kompetensi (competency), yaitu kemampuan atau 

kecakapan yang harus di miliki oleh seorang guru agar menjadi guru yang 

profesional. Sedangkan kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin 

pada sikap seseorang. 

Dalam pengertian sederhana guru merupakan orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dengan demikian, 
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guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun 

klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah.
21

 

Sedangkan menurut Janawi, kompetensi kepribadian merupakan 

kemampuan personalitas, jati diri sebagai seorang tenaga pendidik yang 

menjadi panutan bagi seorang peserta didik. Kompetensi inilah yang selalu 

menggambarkan prinsip bahwasanya guru adalah sosok yang patut untuk 

digugu dan ditiru.
22

 

Menurut UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal I, 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menegah.
23

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

kepribadian guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh pribadi seorang 

guru yang mempunyai wewenang dan tangung jawab dan nantinya dapat 

membimbing dan membina serta menjadi panutan anak didik dalam 

membentuk kepribadian anak didik. 

2. Karakter 

 Karakter siswa adalah sebuah perilaku,sikap atau akhlak yang 

menjadi ciri khas yang dimiliki oleh siswa, yang mana karakter yang di 

                                                           
21

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 

Teoritis Psikologis (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 32. 
22

Janawi, Kompetensi Guru Citra Guru Profesional (Bandung: PT Alfabeta, 2012), 50.  
23

 Sekretaris Negara RI, undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang  guru dan dosen 
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harapkan adalah karakter atau perilaku yang baik. Karakter yang di bahas 

yaitu karakter kemandirian,kedisiplinan serta tanggung jawab siswa. Yang 

mana ketiganya bertujuan untuk melatih siswa dalam berperilaku atau 

berbudi pekerti yang baik, baik dalam keluarga, sekolah atau pun 

masyarakat nantinya. 

Menurut Anas Salahudin karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan 

yang dibuat.
24

Karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitude), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations) dan keterampilan.
25

 

G. Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau 

postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh 

peneliti.Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti 

melangkah mengumpulkan data. Anggapan dasar di samping berfungsi 

sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti juga untuk 

mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan 

merumuskan hipotesis.
26

 

                                                           
24

 Anas Salahudin, Pendidikan Karakter (Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa) 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),44.  
25

 Ibid.,44. 
26 Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah (Jember:IAIN Jember Press,2015), 39. 
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Dalam melaksanakan penelitian ini perlu dipaparkan asusmsi dasar 

sebagai patokan atau acuan dan barometer teoritis, sehingga penelitian yang 

dilaksanakan sesuai dengan paradigma dan profil objek penelitian.Dalam 

penelitian ini, peneliti mempunyai rumusan bahwa. 

1. Setiap siswa mempunyai karakter siswa yang berbeda. 

2. Setiap guru  mempunyai kompetensi kepribadian yang berbeda. 

3. Kompetensi setiap guru akan merubah karakter siswa. 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kerangka teoritik yang digunakan untuk 

menentukan arah pemecahan masalahnya dengan menggunakan dugaan 

sementara.
27

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenaranya masih 

harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka.
28

 

Adapun yang menjadi hipotesis kerja dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut. 

1. Hipotesis kerja (Ha) mayor 

Ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter siswa di 

SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Hipotesis kerja (Ha) minor 

a. Ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

kemandirian  siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun 

pelajaran 2016/2017. 

                                                           
27

 Kasiram, Metodologi Penelitian Kulitatif – Kuantitatif(Yogyakarta:Sukses Offset,2010), 251-

252. 
28

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif(Jakarta: Raja Grafindo,2012),63. 
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b. Ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

kedisiplinan siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun pelajaran 

2016/2017. 

c. Ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

tanggung jawab siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Sehubungan dengan analisis statistik dalam penelitian ini, maka 

hipotesis kerjanya (Ha) harus dirubah menjadi hipotesis nihil (H0), sedangkan 

Hipotesis nihil(H0) adalah sebagai berikut. 

1. Hipotesis Nihil (H0) Mayor 

Tidak ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter siswa 

di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Hipotesis nihil minor 

a. Tidak ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

kemandirian siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun pelajaran 

2016/2017. 

b. Tidak ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

kedisiplinan siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun pelajaran 

2016/2017. 

c. Tidak ada hubungan kompetensi kepribadian guru terhadap karakter 

tanggung jawab siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel Wuluhan tahun 

pelajaran 2016/2017. 
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I. Metode Penelitian 

Berikut ini adalah rincian dari metode penelitian yang akan digunakan 

oleh peneliti. 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena data penelitian berupa angka – angka dan datanta 

menggunakan statistik.
29

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini untuk 

mengumpulkan data dan berbagai informasi harus berada langsung pada 

objeknya. Dengan kata lain, langsung berada di lingkungan yang 

mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan. 

2. Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya.
30

Bila ada populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.Sedangkan sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
31

 

Sedangkan pengertian sampel menurut Margono adalah bAgian 

dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara 

                                                           
29

 Sugiyono, MetodePpenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta cv, 2012), 7. 
30

Ibid., 80. 
31

Ibid., 81. 
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tertentu.
32

Kemudian tentang besar kecilnya jumlah sampel yang diambil 

Hadi menjelaskan bahwa mengenai berapa besar kecilnya sampel yang 

harus diambil untuk sebuah penelitian tidak ada ketentuan yang 

pasti.
33

Jadi, berdasarkan pendapat tersebut dalam penelitian ini menetukan 

sampelnya menggunakan quota dengan jatah sebanyak 100 siswa SMP 

Ma’arif 08 Ampel Wuluhan Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Populasi dalam penelitian  ini adalah seluruh siswa kelas VII,VIII 

dan IX SMP Ma’arif 08 Ampel Tahun Pelajaran 2016/2017. Mereka 

berjumlah 428 siswa, dengan rincian 149 total siswa kelas VII, 146 total 

siswa kelas VIII dan rincian 133 total siswa kelas IX. 

Sedangkan pengambilan sampelnya dengan menggunakan teknik 

Quotastratified proportional random sampling. Jadi, pengambilannya 

dilakukan dengan mengambil jatah/quota secara acak dengan jumlah yang 

sebanding dengan populasi pada setiap tingkat. Untuk lebih jelasnya akan 

disajikan perimbangan jumlah responden dari masing-masing kelas 

sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Pembagian Responden 

 

Kelas A B C D E ∑ 

VII 30 30 30 30 29 149 

VIII 38 38 35 35  146 

IX 34 34 31 34  133 

                                                           
32

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2003),121. 
33

 Hadi, Amirul dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan II(Bandung:Pustaka 

Setia,1998),197. 
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∑ 102 102 96 99  428 

Sumber: TU SMP Ma’arif 08 Tahun Pelajaran 2016 

 

Tabel 1.2 

Pembagian  Sampel   

 

Kelas A B C D E ∑ 

VII 7 7 7 7 6,7 35 

VIII 8,8 8,8 8,1 8,1  34 

IX 7,9 7,9 7,2 7,9  31 

∑ 23,7 23,7 22,3 23 6,4 100 

Sumber: pengambilan sampel 

 

Dengan perincian perhitungan sebagai berikut: 

1) VII A = 30/428*100 = 7  

2) VII B = 30/428*100 = 7 dst. 

3) VIIIA = 38/428*100 = 8,8  

4) VIIIB = 38/428*100 = 8,8 dst. 

5) IX  A  = 34/428*100 = 7,9  

6) IX  B  = 34/428*100 = 7,9 dst 

 

Dari perhitungan tersebut, jumlah sampel yang didapat adalah 35 

responden dari siswa kelas VII, 34responden dari siswa kelas VIII dan 31 

responden dari siswa kelas IX.Jadi, jumlah seluruh sampel dalam 

penelitian ini adalah 100 siswa. 
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Adapun mengenai pengambilan sampel pada masing-masing kelas 

digunakan metode random sampling dengan cara undian. Dalam hal ini 

menurut Hadi, teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel 

di mana semua individu dalam populasi, baik secara sendiri- sendiri atau 

bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel.
34

Pengambilan secara undian adalah seperti layaknya orng 

melaksanakan undian. Arikunto berpendapat bahwa cara undiannya 

semisal pada kertas kecil-kecil kita uliskan nomor subyek, satu nomor 

untuk satu kertas, kemudian kertas ini kita gulung dengan tanpa prasangka 

kita mengambil 100 gulung kertas.
35

  

 

3. Teknik dan instrumen pengumpulan data 

a. Teknik pengumpulan data 

Bagian ini menjelaskan bagaimana melakukan pengumpulan 

data serta menjelaskan sarana atau alat yang digunakan dalam metode 

pengumpulan data (angket, wawancara, checklist, pengamatan dan 

sebagainya) atau alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

tersebut
36

. 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik 

pengumpulan data yang meliputi : observasi, angket, wawancara dan 

dokumentasi. 

 

                                                           
34

Ibid., 198. 
35

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta:Rineka 

Cipta,2010),114. 
36

Tim Penyusun,Pedoman penulisan karya ilmiah (Jember:IAIN Jember Press,2015), 41. 
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1) Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala – 

gejala yang diselidiki.
37

 

Adapun yang akan diamati dengan menggunakan metode 

observasi ini adalah dalam Proses interaksi di SMP Ma’arif 08 

Ampel mengenai : 

a) Kompetensi kepribadian guru, interaksi guru dengan guru atau 

guru dengan siswa di luar atau di luar kelas. 

b) Karakter kemandirian, kedisiplinan, Tanggung jawab siswa, 

tentang interaksi guru dengan siswa atau guru dengan guru 

ataupun siswa dengan siswa di luar atau di dalam kelas. 

2) Angket 

Angket adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada reponden untuk dijawabnya.
38

 

Adapun data yang akan diperoleh melalui angket adalah 

mengenai : 

a) Data tentang kompetensi kepribadian guru di SMP Ma’arif 08 

Ampel tahun pelajaran 2016/2017. 

b) Data tentang karakter kemandirian siswa di SMP Ma’arif 08 

Ampel tahun pelajaran 2016/2017. 

                                                           
37

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta:Bumi Aksara,2009), 70. 
38

 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitattif dan R&D (Bandung:Alfabeta,2014).,142. 
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c) Data tentang karakter kedisiplinan siswa di SMP Ma’arif 08 

Ampel tahun pelajaran 2016/2017. 

d) Data tentang karakter Tanggung jawab siswa di SMP Ma’arif 

08 Ampel tahun pelajaran 2016/2017. 

3) Wawancara / interview 

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
39

 

Jenis wawancara menurut prosedurnya dibagi menjadi 3, 

yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin dan wawancara 

bebas terpimpin. Dan di dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan wawancara terpimpin, dimana peneliti hanya 

membuat pokok – pokok masalah yang akan diteliti.
40

 

Adapun informasi yang akan diperoleh melalui wawancara 

terpimpin ini adalah : 

a) Kompetensi kepribadian guru di SMP Ma’arif 08 Ampel. 

b) Karakter kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa 

di SMP Ma’rif 08 Ampel. 

Sedangkan yang menjadi informan  dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

                                                           
39

 Ibid.,137. 
40

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta:Bumi Aksara, 2009),83. 
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a) Kepala sekolah (Drs. Burhanuddin) 

b) Guru  (Ana Manis Thaufani, S.Pd.I) 

c) Siswa  (M. Zihabit Zuhri) 

4. Dokumentasi 

Metode ini merupakan usaha pencarian data mengenai hal – hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya.
41

 Dalam hal ini informasi yang 

akan diperoleh berkenaan dengan : 

a) Denah lokasi di SMP Ma’arif 08 Ampel. 

b) Struktur Organisasi di SMP Ma’arif 08 Ampel. 

c) Data tentang dewan guru di SMP Ma’arif 08 Ampel. 

d) Data tentang siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel. 

b. Instrumen pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen 

pengumpulan data utama yaitu kuisioner (angket), dengan skala 

pengukuran instrumen berbentuk skala likert.Skala likert adalah skala 

yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.
42

 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat 

diberi skor, misalnya : 

1) Sangat Setuju/selalu/sangat positif, diberi skor   5 

2) Setuju/sering/positif, diberi skor    4 

                                                           
41

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian(Jakarta:Rinneka Cipta,2010),274. 
42

 Syofian Siregar, Metode penelitian kuantitatif(Jakarta:Kencana,2014),25. 
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3) Ragu – ragu/kadang – kadang/netral, diberi skor  3 

4) Tidak setuju/hampir tidak setuju/negatif, diberi skor  2 

5) Sangat tidak setuju/tidak pernah, diberi skor   1 

Jadi untuk kalimat yang menunjukkan suatu hal yang positif 

maka mendapatkan skor nilai yang tinggi sedangkan kalimat yang 

menunjukkan suatu hal yang negatif maka mendapatkan skor nilai 

yang rendah. 

1) Uji validitas dan reliabilitas 

a) Validitas 

Validitas atau keshahihan adalah menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid 

measure if it succesfully measure the phenomenon).
43

 

Menurut elazar pedhazur menyatakan bahwa validitas yang 

umum dipakai tripartite classification yakni content, criteriondan 

construct.
44

 

(1) Validitas isi (content validity), validitas isi berkaitan dengan 

kemampuan suatu instrumen mengukur isi (konsep) yang harus 

diukur. 

(2) Validitas kriteria (criterion validity), validitas kriteria adalah 

validasi suatu instrumen dengan membandingkanya dengan 

instrumen pengukuran lainya yang sudah valid dan reliabel 

dengan cara mengkorelasikanya. 

                                                           
43

 Ibid.,46. 
44

 Ibid.,46. 
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(3) Validitas konstruk (construct validity), validitas konstruk 

adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat 

ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang 

diukurnya. 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas 

konstruk dengan Teknik korelasi product moment, yaitu 

sebagai berikut : 

  

  })({}{ 2222 

 






YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

n :  Jumlah responden 

X :  skor variabel (jawaban  responden) 

Y  :  skor total dari variabel (jawaban responden)
45

 

Setelah melakukan perhitungan tersebut, selanjutnya 

membandingkan r hitung dengan r tabel. Untuk mengetahui 

nilai r tabel maka ditentukan terlebih dahulu derajat bebas (db) 

dan taraf signifikanya (α). Untuk menghitung derajat bebas 

(db) dapat menggunakan rumus berikut : 

Db = n – 2 

Keterangan : 

n : jumlah sampel
46

 

                                                           
45
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46
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Dalam uji validitas ini, mengambil sampel sebesar 30 

siswa.Sehingga dari rumus tersebut, diperoleh db sebesar 28 

yakni dari perhitungan 30 – 2. Dan menggunakan taraf 

signifikasi (α) 0,05. 

Selanjutnya, untuk menguji apakah kuesioner yang 

dibuat tersebut valid atau tidak, ada beberapa kriteria yang 

dapat digunakan antara lain sebagai berikut ini:
47

 

(a) Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 

(b) Jika koefisien korelasi product moment > r tabel  

(c) Nilai Sig. ≤ α 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria 

kedua.Yaitu, jika koefisien korelasi product moment > t tabel. 

Dengan kata lain “apabila r hitung lebih besar atau sama 

dengan r tabel (rh ≥ rt), berarti korelasi bersifat signifikan, 

artinya instrumen tes dapat dikatakan “valid”. “sebaliknya, 

apabila r hitung lebih kecil dari r tabel (rh ≤ rt)”, berarti 

korelasi tidak signifikan, artinya instrumen tes dapat dikatakan 

“tidak valid”
48

 

Tabel 1.3 

KOEFISIEN KORELASI (r) PEARSON 

 

df α = 0,05 α = 0,01 df α = 0,05 α = 0,01 

1 0.997 0.999 20 0.423 0.537 

                                                           
47

Ibid., 47. 
48

 Eko Putro Widyowoko, Evaluasi program pembelajaran panduan praktis bagi pendidik dan 

calon pendidik(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014), 139. 
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2 0.950 0.990 21 0.413 0.526 

3 0.878 0.959 22 0.404 0.515 

4 0.811 0.917 23 0.396 0.505 

5 0.754 0.874 24 0.388 0.496 

6 0.707 0.834 25 0.381 0.487 

7 0.666 0.798 26 0.374 0.478 

8 0.632 0.765 27 0.367 0.470 

9 0.602 0.735 28 0.361 0.463 

10 0.576 0.708 29 0.355 0.456 

11 0.553 0.684 30 0.349 0.449 

12 0.532 0.661 35 0.325 0.325 

13 0.514 0.641 40 0,304 0,398 

14 0.497 0.623 45 0,288 0,372 

15 0.482 0.606 50 0,273 0,354 

16 0.468 0.590 60 0,250 0,325 

17 0.456 0.575 70 0,232 0,302 

18 0.444 0.561 80 0,217 0,283 

19 0.433 0.549 90 0,205 0,267 

   100 0,195 0,254 

Sumber :
49

 Subana, Statistik pendidikan. 

 

 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

                                                           
49

Subana,Statistik pendidikan (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), 220. 
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pengukur yang sama pula. Dalam penelitian ini, Teknik yang 

digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen yaitu 

menggunakan Teknikalpha crobach. Alpha cronbach merupakan 

Teknik atau rumus yang dapat digunakan untuk menentukan 

apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak, bila jawaban 

yang diberikan responden berbentuk skala seperti 1 – 3,dan 1 – 5, 

serta 1 – 7 atau jawaban responden yang mengintrepretasikan 

penilaian sikap. 

Tahapan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan 

alpha cronbach,yaitu : 

(1) Menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan dengan 

rumusa berikut: 

 

(2) Menentukan nilai varian totsl dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

(3) Menentukan reliabilitas instrumen, mengunakan rumus 

berikut: 

 

Keterangan : 

n : jumlah sample 
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X1 :  jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

X : total jawaban responden untuk setiap butiran pertanyaan  

 : varians total  

 : jumlah varian butir 

k :  jumlah butir pertanyaan 

 : koefisien reabilitas instrumen
50

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas instrumen tersebut, instrumen 

dikatakan reliable didasarkan pada kriteria pengujian “bila koefisien 

reliabilitas ( > 0,6”
51

 

2) Analisis data 

Dalam penelitian kuantitatif, Teknik analisis data yang 

digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

proposal.
52

 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

Teknik korelasi produk moment, yakni Teknik yang digunakan untuk 

mencari tingkat keeratan hubungan antara dua variabel dengan cara 

memperkalikan momen – momen kedua variabel tersebut.
53

 

Rumus product moment 

 

                                                           
50

Syofian Siregar, Metode penelitian kuantitatif(Jakarta:Kencana,2014),58. 
51
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52
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Keterangan  

n : jumlah data (responden) 

X : variabel bebas 

Y : variabel terikat 

Setelah memperoleh nilai r hitung, selanjutnya membandingkan 

r hitung dengan r tabel. Untuk menentukan nilai r tabel, maka 

ditentukan terlebih dahulu derajat kebebasanya (db) dan taraf 

signifikansinya (α). Untuk menghitung derajat bebas (db) dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Db = n – 2 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

 

Dari rumus tersebut diperoleh db sebesar 98 yakni dari 

perhitungan 100 – 2 = 98 dan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan taraf signifikan 0.05. 

Untuk mengetahui besarnya nilai r tabel yang diperoleh, dapat 

berpedoman pada tabel 1.2. Dari tabel tersebut, db sebesar 90 dan taraf 

signifikans 0.05 diperoleh nilai t tabel sebesar 0,205. 

Selanjutnya, nilai r hitung yang telah kita peroleh sebelumnya 

itu dikonsultasikan dengan r tabel. Dan dilakukan pengujian hipotesis 
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dengan kriteria pengujian sebagai berikut:”jika r hitung ≥ r tabel, maka 

H0ditolak” sebaliknya “jika r hitung ≤ r tabel, maka Hα diterima”
54

 

Selanjutnya untuk dapat memberikan penafsiran terhadap 

koefisien korelasi yang ditentukan tersebut besar atau kecil. Maka 

dikonsultasikan dengan tabel berikut : 

Tabel 1.3 

Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan 

Nilai korelasi (r) Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,2 – 0,399 Lemah 

0.4 – 0,599 Cukup 

0,6 – 0,799 Kuat 

0,8 – 1,00 Sangat kuat 

Sumber:
55

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi 

skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh 

pembahasan yang sudah ada. Dan pada bagian sistematika pembahasan ini 

dimaksudkan untuk menunjukkan cara pengorganisasian atau garis-garis besar 

dalam penelitian ini sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan 

menanggapi isinya. Masing-masing bab disusun dan dirumuskan dalam 

sistematika pembahasan sebagi berikut. 
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Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar 

belakang masalah dan fokus penelitian, diuraikan pula tentang tujuan 

penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis,ruang lingkup 

penelitian, definisi opersional, hipotesis dan metode penelitian. Sementara di 

dalam  metode penelitian sendiri terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, 

data dan sumber data, populasi dan sampel, pegumpulan data, instrumen 

penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah kajian kepustakaan yang menguraikan penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada 

saat ini dan kajian teori yang terkait dengan hubungan kompetensi kepribadian 

guru terhadap karakter siswa di SMP Ma’arif 08 Ampel tahun pelajaran 

2016/2017. 

Bab ketiga adalah bab yang membahas tentang penyajian data dan 

analisis yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan 

pengujian hipotesis dan pembahasan. 

Bab empat adalah bab yang membahas tentang penutup. Didalam 

penutup sendiri terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir memuat: daftar pustaka, pernyataan keaslian penulisan 

dan lampiran- lampiran. 


