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ABSTRAK 

 
Rindu Istiyani, NIM: 1510110418, Pengaruh Antara Kompetensi 

Kepribadian Guru Aqidah Akhlak Dengan Akhlak Peserta Didik 

Kelas X MIPA Di MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

Tahun Ajaran 2018/2019.  

 

Dalam proses belajar mengajar, kepribadian seorang guru aqidah 

akhlak yang mempengaruhi akhlak peserta didik di sekolahan. Peserta 

didik kerap kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang ada 

disekitarnya, sehingga guru di dalam sekolah harus senantiasa 

memberikan bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi kepribadian guru 

aqidah akhlak dan gambaran akhlak peserta didik serta mengetahui 

hubungan antara kepribadian guru aqidah akhlak dengan akhlak peserta 

didik kelas X MIPA di MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus.  

Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional. Penelitian ini 

dilakukan selama ± satu bulan, antara bulan April sampai bulan Mei 

2019, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X 

MIPA di MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, sedangkan 

sampel yang digunakan sebanyak 80 peserta didik yang dicari 

menggunakan teknik non probability sampling dengan cara kuota 

sampling. 

Teknik non probality sampling. Teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan berupa metode dokumentasi dan angket. Data yang 

terkumpul sebelum dianalisis dilakukan uji prasyarat dengan uji 

normalitas dan untuk uji hipotesis menggunakan rumus product moment.  

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Tingkat kompetensi 

kepribadian guru aqidah akhlak termasuk dalam kategori baik, yaitu 

diketahui dari means atau rata-rata 54,23 dalam rentang interval 54,60-60. 

2) Tingkat akhlak peserta didik termasuk dalam kategori cukup, dengan 

rata-rata atau means 50 dalam rentang interval antara 45-52. Dan 3) 

hubungan pengaruh antara kompetensi kepribadian guru aqidah akhlak 

dengan akhlak peserta didik kelas X MIPA di MA NU Miftahul Falah 

tahun ajaran 2018/2019 termasuk dalam kategori sangat rendah. Yaitu 

dengan rata-rata atau means 0,131044 dalam interval 0.000-0.190. dan 

terdapat kontribusi sebesar 13% dari kompetensi kepribadian guru aqidah 

akhlak terhadap akhlak peserta didik. 

 

Kata kunci: kompetensi kepribadian guru, akhlak peserta didik. 
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MOTTO  

 

                 

   

 

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat 
baik bagi diri kalian sendiri”.  

(Q.S. Al-Isro’ ayat 7) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama  Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia 

(Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. 

Konsonan Tunggal 

 

No Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا 1

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba’ B Be ب 2

 Ta’ T Te ت 3

 Sa’ Sl Es (dengan titik di ث 4

atas) 

 Jiim’ J Je ج 5

 Ha’ H{ Ha (dengan titik di ح 6

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ 7

 Dal D De د 8

 Zal Z Zet (dengan titik di ذ 9

atas) 

 Ra’ R Es ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin Sy Es dan ye ش 13

 Sad S} Es (dengan titik di ص 14

bawah) 

 Dad D} De (dengan titik di ض 15

bawah) 

 Ta’ T} Te (dengan titik di ط 16

bawah) 

 Za’ Z} Ze (dengan titik di ظ 17

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di‘ ع 18

atas 

 Gain G Ge غ 19

 Fa’ F Ef ف 20



ix 

 Qaf Q Qi ق 21

 Kaf K Ka ك 22

 La L ‘El ل 23

 Mim M ‘Em م 24

 Nun N ‘En ن 25

 Waw W We و 26

 Ha’ H Ha ه 27

 Hamzah , Apostrof ء 28

 Ya’ Y Ye ى 29

 

Untuk bacaan panjang ditambah: 

 ȃ : ا

 ȋ : اى

 ȗ : او
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