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ABSTRAK 
Arif Faishol NIM: 1410110080, Hubungan Karakteristik Guru 

dengan Kepuasan Peserta didik dalam  Pembelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah Sirojul Huda Pasuruhan Kayen Pati Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik guru, 

menjelaskan kepuasan peserta didik, dan menganalisis ada hubungan atau 

tidaknya antara karakteristik guru dengan kepuasan anak dalam proses 

belajar mengajar di Madrasah Aliyah Sirojul Huda Pasuruhan Kayen Pati 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu suatu jenis penelitian 

yang dilakukan di kancah langsung terjadinya peristiwa untuk 

memperoleh data riil. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistic. 

dalam penelitian ini sampelnya 40 peserta didik atau 38% dari jumlah 

populasi. Dalam analisis ini peneliti memasukkan hasil perolehan nilai 

angket karakteristik guru dan nilai angket kepuasan peserta didik dalam 

proses pembelajaran ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk 

memudahkan perhitungan dalam pengolahan data selanjutnya. Langkah 

selanjutnya dari nilai hasil penskoran dari dua data tersebut dalam tabel 

distribusi frekuensi dengan pengolahan sepenuhnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Karakteristik Guru di 

Sirojul Huda Pasuruhan Kayen Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 

menunjukkan bahwa karakteristik guru MA Sirojul Huda Pasuruan 

dengan kategori sangat baik terdapat 20 %  kategori baik terdapat 55% 

kategori cukup baik terdapat 22% dan kategori kurang baik terdapat 3%. 

2) Kepuasan peserta didik di Madrasah Aliyah Sirojul Huda Pasuruhan 

Kayen Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 menunjukkan bahwa kepuasan 

siswa MA Sirojul Huda dalam proses pembelajaran dengan kategori 

sangat tinggi terdapat 47,5 %  kategori tinggi terdapat 47,5% dan kategori 

sedang terdapat 5%. 3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara Karakteristik Guru dengan Kepuasan Peserta didik dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Sirojul Huda 

Pasuruhan Kayen Pati Tahun Pelajaran 2019/2020. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil uji thitung = 7,170 lebih besar disbanding dengan 

ttabel = 2.02108, dan hal tersebut menunjukkan H1 diterima; jadi antara 

karakteristik guru dengan kepuasan siswa memiliki hubungan yang 

positif. Artinya semakin baik karakteristik guru, maka semakin meningkat 

pula kepuasan siswa. Sebaliknya semakin kurang baik karakteristik guru, 

maka kepuasan siswa akan menurun. Karakteristik  guru memiliki 

hubungan yang kuat terhadap kepuasan siswa MA Sirojul Huda 

Pasuruhan Kayen Pati. 
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