
 

 

ABSTRAK 

Khoirin Nida, NIM 1710910014, “Penerapan Sistem Hubungan 

Kekerabatan Dalam Profesionalisme Pendidik di MTs Nu Al-Hidayah 

Desa Getassrabi Gebog Kudus”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sistem 

hubungan kekerabatan, mendeskripsikan kondisi profesionalisme 

pendidik, serta mengidentifikasi dampak penerapan sistem hubungan 

kekerabatan terhadap profesionalisme pendidik di MTs Nu Al-Hidayah 

Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui data primer berupa 

data hasil wawancara, serta data sekunder dari dokumen MTs Nu Al-

Hidayah dan sumber lainnya. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti 

melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara serta dokumentasi. 

Dalam pengujian data, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan cara 

memeriksa dan mencocokkan data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda, hal ini dilakukan untuk memastikan data yang sudah 

ada agar tidak terjadi kesalahan dan menghasilkan data yang sesuai. 

Sedangkan dalam menganalisa data, peneliti melakukan tahapan yaitu 

reduksi data, menyajikan data serta verifikasi data atau kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kondisi sistem 

hubungan kekerabatan sudah ada sejak berdiri yaitu 23 Juni 1983, sebagai 

bentuk penghormatan atas jasa para pendiri yang telah bergotong-royong 

untuk memajukan madrasah Al-Hidayah, juga sebagai bentuk menjaga tali 

silaturrahim antar sesama pendidik. 2) Kondisi saat ini dalam 

meningkatkan profesionalisme pendidik di MTs Nu Al-Hidayah salah 

satunya adalah dengan menerapkan peraturan tentang kedisiplinan bagi 

pendidik maupun seluruh warga madrasah sebagai upaya perbaikan serta 

peningkatan kualitas dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Adanya 

peraturan tersebut dapat menunjang terciptanya pendidik profesional yang 

memahami bagaimana pentingnya menjaga komitmen kedisiplinan 

maupun kewajiban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 3) 

Dampak positif penerapan sistem hubungan kekerabatan terhadap pendidik 

adalah solidaritas dan keharmonisan antar sesama pendidik di MTs Nu Al-

Hidayah semakin kuat, namun dampak negatif adanya penerapan sistem 

hubungan kekerabatan terhadap pendidik adalah komunikasi dapat 

terhambat karena timbul rasa sungkan untuk memberi masukan ketika 

salah antar pendidik yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan yang 

memiliki hubungan kerabat. 

Kata Kunci: Sistem Hubungan Kekerabatan, Profesionalisme 

Pendidik, Lembaga Pendidikan. 

 


