
I 

 

HUBUNGAN TINGKAT PEMAHAMAN PEMBELAJARAN PAI 

DENGAN AKHLAK SISWA KELAS VI DI SD NEGERI 

SEDAYU 4 MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Safira Hafidhoh 

17422149 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN STUDI ISLAM 

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2022 

ACC Sidang Skripsi 

 

 

Yogyakarta, 13 Januari 2022 

Syaifulloh Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I 

http://stoklogo.blogspot.com/2013/02/logo-vector-unyuniversitas-negeri.html
http://stoklogo.blogspot.com/2013/02/logo-vector-unyuniversitas-negeri.html


II 

 

HUBUNGAN TINGKAT PEMAHAMAN PEMBELAJARAN PAI 

DENGAN AKHLAK SISWA KELAS VI DI SD NEGERI 

SEDAYU 4 MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  

 

 

 

  

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Safira Hafidhoh 

17422149 

Pembimbing: 

Syaifulloh Yusuf, S.Pd.I,.M.Pd.I 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN STUDI ISLAM 

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2022 

http://stoklogo.blogspot.com/2013/02/logo-vector-unyuniversitas-negeri.html
http://stoklogo.blogspot.com/2013/02/logo-vector-unyuniversitas-negeri.html


III 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i 

SURAT PERNYATAAN.......................................................................................ii 

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................. iii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iv 

HALAMAN MOTTO ........................................................................................ v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vi 

ABSTRAK ........................................................................................................ vii 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian ............................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6 

D. Manfaat Hasil Penelitian ........................................................................... 7 

E. Sistematika Pembahasan ........................................................................... 7 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Pustaka .......................................................................................... 9 

B. Landasan Teori ........................................................................................ 38 

C. Kerangka Berfikir.................................................................................... 40 

D. Hipotesis Penelitian.................................................................................... 

BAB III METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .............................................................. 42 

B. Subjek dan Objek Penelitian .................................................................... 42 

C. Tempat dan Lokasi Penelitian .................................................................. 43 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ........................................... 43 

E. Populasi dan Sampel Penelitian ............................................................... 44 

F.  Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data..................................................45 



IV 

 

G.  Uji Validitas dan Reliabilita ........................................................................  

H.  Uji Asumsi .............................................................................................. 47 

I. Teknik ANalisis Data .............................................................................. 52 

BAB IV HASIL PEBELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian ....................................................................................... 55 

B. Pembahasan ............................................................................................ 65 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan ................................................................................................. 71 

B. Saran ....................................................................................................... 71 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 73 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 76 

 

  



V 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1. Rumus Pengkategorian ......................................................................... 49 

Tabel 2. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test ............................................... 51 

Tabel 3. Kelengkapan Fasilitas Sekolah ............................................................. 54 

Tabel 4. Statistik Deskriptif Pemahaman Pembelajaran PAI ............................... 56 

Tabel 5. Deskripsi Statistik Pemahaman Pembelajaran PAI................................ 57 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Pemahaman Pembelajaran PAI ............................. 57 

Tabel 7. Deskripsi Statistik Akhlak Siswa .......................................................... 59 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Akhlak Siswa ....................................................... 59 

Tabel 9. Analisis Dua Variabel .......................................................................... 61 

 

 

  



VI 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Diagram Tingkat Pemahaman Pembelajaran PAI .............................. 58 

Gambar 2. Diagram Tingkat Akhlak Siswa ........................................................ 60 

 

 

  



VII 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Instrumen Pemahaman Pembelajaran PAI ...................................... 75 

Lampiran 2. Instrumen Akhlak Siswa ................................................................ 77 

Lampiran 3. Uji Validitas Instrumen .................................................................. 78 

Lampiran 4. Uji Reliabilitas Instrumen Pemahaman Pembelajaran PAI .............. 79 

Lampiran 5. Uji Reliabilitas Instrumen Akhlak Siswa ........................................ 82 

Lampiran 6. Luaran Hasil Analisis Data Menggunakan IBM SPSS Versi 22 ...... 84 

Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian .................................................................. 87 

Lampiran 8. Surat Penelitian Skripsi .................................................................. 88 

Lampiran 9. Dokumentasi .................................................................................. 89 



VIII 

 

  

  



IX 

 

NOTA DINAS        Yogyakarta, 10 Robiul Akhir 1443 H 

          13 Januari 2022 M 

Hal  : Skripsi 

Kepada :  Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia 

di Yogyakarta 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia dengan surat nomor: 1286/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 

18 September 2021 M. 

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara: 

Nama    : Safira Hafidhoh 

NIM    : 17422149 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Tahun Akademik  : 2021/2022 

Judul Skripsi : Hubungan Tingkat Pemahaman Pembelajaran PAI 

dengan Akhlak Siswa Kelas VI di SD Negeri 

Sedayu 4 Muntilan Magelang 

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami 

berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk 

diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia. 

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini 

kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

Dosen Pembimbing, 

 

 

 

Syaifulloh Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I 

 



X 

 

REKOMENDASI PEMBIMBING 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi: 

Nama Mahasiswa : Safira Hafidhoh 

Nomor Mahasiswa : 17422149 

Judul Skripsi : Hubungan Tingkat Pemahaman Pembelajaran PAI dengan 

Akhlak Siswa Kelas VI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan 

Magelang 

 

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta 

setelah dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri 

untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Yogyakarta, 13 Januari 2022 

 

 

Syaifulloh Yusuf, S.Pd.I, M.Pd.I 

  



XI 

 

 
 

 
 



XII 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

MOTTO 



XIII 

 

 

 

 

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan 

akhlak.” (HR. Al-Baihaqi).1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

                                                             
1  Bukhari Umar, Hadist Tarbawi, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.  34. 

 



XIV 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, ku persembahkan skripsi ini sebagai 

ungkapan terimakasihku kepada: 

Diri saya sendiri karena tetap menjadi versi terbaik dirimu sendiri, berusaha 

menjadi baik walaupun lelah. Terima kasih sudah bekerja sama dengan selalu 

terlihat baik-baik saja walaupun banyak hal yang mudah untuk menjatuhkanmu.  

Kedua orangtua saya, (Alm).  Bapak Mudjabar dan Ibu Erny Rachmawati 

Widjaya, yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih 

yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan lembaran 

kertas ini. Terima kasih selalu menyirami kasih sayang, walaupun Bapak Saya 

tidak bisa menemani waktu sidangku, tapi semoga Bapak Saya bangga dengan 

saya yang sudah mencapai di titik ini.  

Serta semua sanak saudara, sahabat-sahabat dan semua orang baik yang selalu 

mendukung dan selalu ada dalam setiap langkah saya. 

Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya. Semoga setiap doa yang baik 

kembali kepada yang mendoakan. 

 

 

  



XV 

 

ABSTRAK 

 

HUBUNGAN TINGKAT PEMAHAMAN PEMBELAJARAN PAI 

DENGAN AKHLAK SISWA KELAS VI DI SD NEGERI 

SEDAYU 4 MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG 

 

Oleh: Safira Hafidhoh 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum diketahuinya apakah ada hubungan 

antara tingkat pemahaman pembelajaran PAI dengan Akhlak siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk 1. Mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman pembelajaran 

PAI pada siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan. 2. Mengetahui seberapa 

baik akhlak pada siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan. 3. Mengetahui 

seberapa signifikan hubungan tingkat pemahaman pembelajaran PAI terhadap 

akhlak siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang yang berjumlah 26 siswa. Objek penelitian ini yaitu Tingkat 

Pemahaman Pembelajaran PAI (X) dan akhlak pada siswa kelas VI Sekolah Dasar 

Negeri Sedayu 4 Muntilan (Y). Sedangkan untuk menganalisis hubungan tingkat 

pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa kelas VI di SD Negeri 

Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang menggunakan teknik deskriptif statistik 

dan korelasi linier dengan bantuan SPSS 22. 

Berdasarkan hasil penelitian data dan analisis data dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman pembelajaran 

PAI terhadap akhlak siswa kelas VI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pembelajaran PAI 

dapat meningkatkan akhlak siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan. Dari 

hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak bahwa 

terdapat hubungan antara pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa 

Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. Dengan kata lain, 

diduga pemahaman pembelajaran PAI efektif meningkatkan akhlak siswa Kelas 

VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

 

Kata Kunci: Hubungan, Pemahaman Pembelajaran PAI, Akhlak Siswa. 
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ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP LEVEL OF PAI LEARNING WITH VIRTUAL 

STUDENTS OF CLASS VI AT SD NEGERI SEDAYU 4 MUNTILAN, 

MAGELANG REGENCY 

 

By : Safira Hafidhoh 

 
This research is motivated by not knowing whether there is a relationship 

between the level of understanding of PAI learning with students' morals. This 

study aims to 1. Determine how well the level of understanding of PAI learning in 

class VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan is. 2. Knowing how good the morals of the 

sixth graders of SD Negeri Sedayu 4 Muntilan are. 3. Knowing how significant 

the relationship between the level of understanding of PAI learning and the 

morals of grade VI students at SD Negeri Sedayu 4 Muntilan is. 

This research is a quantitative research. The subjects of this study were all 

sixth grade students of SD Negeri Sedayu 4 Muntilan, Magelang Regency, 

totaling 26 students. The object of this research is the level of understanding of 

PAI learning (X) and the morals of the sixth grade students of Sedayu 4 Muntilan 

State Elementary School (Y). Meanwhile, to analyze the relationship between the 

level of understanding of PAI learning on the morals of grade VI students at SD 

Negeri Sedayu 4 Muntilan, Magelang Regency using statistical descriptive 

techniques and linear correlation with the help of SPSS 22. 

Based on the results of data research and data analysis, it can be concluded 

that there is a significant relationship between the level of understanding of PAI 

learning on the morals of grade VI students at SD Negeri Sedayu 4 Muntilan, 

Magelang Regency. This shows that the level of understanding of PAI learning 

can improve the morals of grade VI students at SD Negeri Sedayu 4 Muntilan. 

From the calculation results, the analysis shows that Ha is accepted and H0 is 

rejected that there is a relationship between the understanding of PAI learning on 

the morals of Class VI students at SD Negeri Sedayu 4 Muntilan, Magelang 

Regency. In other words, it is suspected that the understanding of PAI learning is 

effective in improving the morals of Class VI students at SD Negeri Sedayu 4 

Muntilan, Magelang Regency. 

 
Keywords: Relationships, PAI Learning Understanding, Student Morals. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan bagian yang inhern dengan kehidupan. Pemahaman 

seperti ini, mungkin terkesan dipaksakan, tetapi jika mencoba merunut alur dan 

proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah 

mawarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan 

menjadi pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. Pendidikan adalah 

pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia.  

 Secara substansial pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan secara khusus 

hanya dapat dilakukan terhadap manusia. Makhluk selain menusia tidak memiliki 

kemungkinan untuk dididik. Manusialah satu-satunya makhluk yang dapat 

dididik. Ini disebabkan karena pada diri manusia terdapat potensi insaniah, suatu 

potensi yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk selain manusia.2 

 Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang. Potensi 

tersebut merupakan anugerah Ilahiah yang telah ada sejak lahir. Karenanya, 

manusia mampu menyerap berbagai nuansa pendidikan yang ada di sekelilingnya 

sejak ia masih kecil (bayi) atau bahkan ketika masih berada dalam kandungan. 

Quraish Shihab, menyimpulkan bahwa manusia sejak awal kejadiannya 

membawa potensi beragama yang lurus, dan dipahami oleh para ulama sebagai 

tauhid. Potensi manusia yang dimaksud tiada lain adalah fitrah yang dibawa sejak 

lahir. Setiap manusia memiliki fitrah (nilai-nilai kesucian) yang secara potensial 

                                                             
2  Munir Yusuf, “Pengantar Ilmu Pendidikan”, (Kota Palopo: Lembaga Penerbit 

Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 11. 
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berada pada diri setiap insan untuk selanjutnya dibina dan dikembangkan dalam 

usaha-usaha pendidikan. Fitrah sebagai potensi nilai-nilai kesucian, tidak akan 

memiliki makna apapun jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, kehadiran 

pendidikan menjadi wahana untuk mengembangkan potensi fitrah sehingga setiap 

potensi fitrah insaniah dapat dimunculkan (diwujudnyatakan) untuk kemudian 

dikembangkan.  

 Pendidikan sebagai upaya membina dan mengembangkan pribadi manusia; 

aspek spiritual dan fisik, juga harus berlangsung secara bertahap. Karena tidak 

ada ciptaan Tuhan yang secara langsung diciptakan dengan sempurna tanpa 

melalui proses. Kematangan dan kesempurnaan yang diharapkan bertitik tolak 

pada pengoptimalan kemampuannya dan potensinya. Tujuan yang diharapkan 

tersebut mencakup dimensi vertikal sebagai hamba Tuhan; dan dimensi horisontal 

sebagai makhluk individual dan sosial. Hal ini dimaknai bahwa tujuan pendidikan 

dalam pengoptimalan kemampuan atau potensi manusia terdapat keseimbangan 

dan keserasian hidup dalam berbagai dimensi.3 

 Demikian pula yang diharapkan oleh pendidikan agama Islam berpendapat 

bahwa pendidikan agama Islam bermakna upaya mendidikkan agama Islam atau 

ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup 

seseorang. Dari aktivitas mendidikkan agama Islam itu bertujuan untuk membantu 

seseorang atau sekelompok anak didik dalam menanamkan dan /atau 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai 

pandangan hidupnya. Sementara itu Harun Nasution yang dikutip oleh Syahidin 

                                                             
3 Mahmudi, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistimologi, Isi, 

dan Materi: Jurnal Ta’dibuna, Vol. 2 No. 1 Mei 2019. Hal 92. 
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mengartikan tujuan Pendidikan Agama Islam (secara khusus di sekolah umum) 

adalah untuk membentuk manusia takwa, yaitu manusia yang patuh kepada Allah 

dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, 

yakni pembinaan akhlakul karimah, meski mata pelajaran agama tidak diganti 

mata pelajaran akhlak dan etika. Dalam term yang serupa (menurut penulis) 

dengan pendidikan agama Islam adalah Pendidikan Islam. Al-Syaibani 

mengartikannya sebagai “usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada 

tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya atau pada kehidupan 

masyarakat dan pada kehidupan alam sekitar pada proses kependidikan. 

Sedangkan Al- Nahlawi memberikan pengertian pendidikan Islam adalah 

“sebagai pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam 

secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu 

maupun masyarakat (kolektif). Hal yang senada juga disampaikan Muhammad 

Fadhil al-Jamaly; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya 

mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis 

dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan 

proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih 

sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun 

perbuatannya). Ahmad D. Marimba; mengemukakan bahwa pendidikan Islam 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya 

kepribadiannya yang utama (insan kamil). Juga Ahmad Tafsir; mendefinisikan 

pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada 
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seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dari 

definisi pendidikan agama Islam dan beberapa definisi pendidikan Islam di atas, 

terdapat kemiripan makna yaitu keduanya sama-sama mengandung arti pertama, 

adanya usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kuntinue. 

Kedua, adanya hubungan timbal balik antara orang pertama (orang dewasa, guru, 

pendidik) kepada orang kedua, yaitu peserta dan anak didik. dan ketiga adalah 

akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Namun tidak kalah pentingnya dari aspek 

epistemologi bahwa pembinaan dan pengoptimalan potensi; penanaman nilai-nilai 

Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan.4 

 Dalam beberapa hal, Pendidikan Agama Islam mengandung pemahaman dan 

penafsiran yang beragam, sehingga memerlukan sikap terbuka dan toleran atau 

semangat ukhuwah Islamiyah. Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan 

Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhmmad SAW 

sebagai mana tercantum dalam AlQur’an dan Hadist serta pendidikan Islam yang 

berkaitan dengan pengamalan dari nilai-nilai Agama Islam yaitu rukun iman dan 

rukun islam secara keseluruhan.  

 Di era sekarang, pendidikan banyak ragamnya, mulai dari sekolah yang lebih 

mengutamakan pendidikan intelektual, spiritual maupun keduanya. Yang semua 

itu bertujuan untuk menjadikan siswa menjadi insan kamil. Di dalam pendidikan 

agama Islam juga mempelajari tentang akhlak. Kedudukan akhlak dalam 

kehidupan manusia menempati urutan yang penting, sebagai individu, masyarakat 

dan bangsa. Sebab, jatuh bangunnya suatu individu ataupun masyarakat 

                                                             
4 Mahmudi, "Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistimologi, 

Isi, dan Materi": Jurnal Ta’dibuna, Vol. 2 No. 1 Mei 2019. Hal 93 dan 94. 
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tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka 

sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir dan 

batinnya. Oleh karena itu, akidah akhlak merupakan salah satu kunci jatuh 

bangunnya peradaban suatu bangsa.  

 Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat 

timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Akhlak 

dapat juga diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang dan 

merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara 

spontan tanpa adanya pemaksaan. Dari beberapa pengertian akhlak, dapat 

disimpulkan bahwa akhlak adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan 

tertanam dalam dirinya. Dikarenakan akhlak berasal dari dalam diri seseorang 

secara spontan maka aktualisasinya adalah timbulnya akhlak mulia dan akhlak 

buruk. Akhlak mulia atau dalam islam disebut al-akhlaaq al-kharimah terlihat 

pada berbagai perbuatan yang benar, terpuji, serta mendatangkan manfaat bagi 

dirinya dan lingkungannya. Sedangkan akhlak tercela atau dalam islam disebut 

dengan al-akhlaaq al-madz-muumah yang terlahir karen dorongan nafsu tercermin 

dari beberapa perbuatan buruk, rusak, dan merugikan dirinya sendiri maupun 

lingkungannya.5 

 Dari uraian diatas, permasalahan lain yang ditemui oleh penulis ketika 

melakukan pengamatan di SDN Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang kelas 

VI ketika pembelajaran PAI dengan materi akidah akhlak, guru PAI sudah 

melakukan penyampaian materi dengan baik, namun materi yang disampaikan 

                                                             
5  Dedi Wahyudi, Pengantar Aqidah Akhlak dan Pembelajarannya, (Yogyakarta: 

Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm 2. 
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kepada peserta didik belum mampu dipahami sepenuhnya. Permasalahan tersebut 

dikarenakan kurangnya waktu penyampaian materi pada jam pembelajaran PAI. 

Hal ini terlihat pada saat pembelajaran, peserta didik masih banyak yang hanya 

sekedar mengetahui tanpa mengerti dan memahaminya dengan lebih jelas. 

Kemampuan peserta didik dalam memahaminya juga tidak bisa maksimal karena 

mereka hanya mendengarkan yang disampaikan oleh guru PAI. Dari hasil 

pengamatan lain terhadap peserta didik, mereka juga belum mempunyai kemauan 

yang besar untuk mencari tahu materi akidah akhlak yang belum di pahami secara 

individu. Peserta didik hanya mengandalkan materi yang disampaikan oleh guru 

saja tanpa mencari tahu dengan membaca buku yang ada di perpustakaan. Oleh 

karena itu, materi yang diterima belum bisa menyeluruh.6  

 Berdasarkan uraian kenyataan yang ada dilapangan pada saat kegiatan 

pembelajaran PAI dan belum pernah dilakukan penelitian dalam hal untuk 

mengetahui hubungan pemahaman tentang Pendidikan Agama Islam, maka 

penulis perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman 

peserta didik kelas IV SD N Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang tentang 

Akidah Akhlak, sesuai judul penelitian “Hubungan Tingkat Pemahaman 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Siswa Kelas VI SDN 

Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang”. 

  

                                                             
6  Hasil wawancara dengan Bapak Guntur, Guru PAI di SDN Sedayu 4 Muntilan 

Kabupaten Magelang pada Hari Senin, 5 April 2021 pukul 10.00 WIB. 
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B. Rumusan Masalah 

 Bertolak pada permasalahan yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini 

difokuskan pada hubungan tingkat pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak 

siswa kelas VI di SDN Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

 Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian ini mencoba menjawab dua 

pertanyaan berikut: 

1. Seberapa baik tingkat pemahaman pembelajaran PAI pada siswa kelas VI 

Sekolah Dasar Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang? 

2. Seberapa baik akhlak pada siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sedayu 4 

Muntilan Kabupaten Magelang? 

3. Seberapa signifikan hubungan tingkat pemahaman pembelajaran pai terhadap 

akhlak siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengukur seberapa baik tingkat pemahaman pembelajaran PAI pada 

siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang. 

2. Untuk mengukur seberapa baik akhlak pada siswa kelas VI Sekolah Dasar 

Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 
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3. Untuk mengukur seberapa signifikan hubungan tingkat pemahaman 

pembelajaran PAI dengan akhlak siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 

Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian-penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

bagi pembaca tentang hubungan tingkat pemahaman pembelajaran PAI 

terhadap akhlak siswa kelas VI di SD N Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah  

Mampu memberikan kontribusi yang baik mengenai hubungan tingkat 

pemahaman pembelajaran secara inovatif demi meningkatkan kualitas dan 

mencapai tujuan. 

b. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan memperkaya khasanah pengetahuan tentang 

pemahaman pembelajaran PAI di sekolah. 

c. Bagi Guru 

Mengetahui hubungan tingkat pemahaman secara efektif, menarik, dan 

menyenangkan untuk menigkatkan pemahaman peserta didik, serta 

profesionalitas guru juga akan semakin meningkat. 
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d. Bagi Siswa 

Membiasakan peserta didik untuk belajar aktif dan juga peserta didik 

mampu meningkatkan kemampuan pemahaman secara otomatis sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam.   

E. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam memahami sistematika pembahasan skripsi, 

maka peneliti membagi pembahasan ini menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak 

2. Bagian inti, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub bab, 

antara lain: 

a. BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, Fokus pertanyaan 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan. 

b. BAB II Kajian pustaka dan landasan teori. Pada kajian pustaka mengulas 

penelitian terdahulu yang meneliti tema yang hampir sama dengan 

peneliti. Landasan teori membahas satu persatu variabel yang tertera 

pada judul skripsi serta teori yang menjadi patokan. 

c. BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan 

pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik 

penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan 

teknik analisis data. 



10 

 

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari paparan data 

setiap siklus dan pembahasan hasil penelitian 

e. BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran, surat 

peryataan keaslian penulis dan daftar riwayat hidup. 

 

  



1 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka 

Sebelum memulai penelitian ini, peneliti telah mendapatkan beberapa kajian 

yang relevan dan sesuai dengan permasalaham yang diangkat dalam penelitian 

ini. Diantara karya-karya terdahulu terkait topic ini adalah sebagai berikut : 

Pertama,  skripsi Cita Suciati yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Agama Islam dengan Akhlak Siswa Kelas VIII MTs N 1 Lampung Timur Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. Kajian Skripsi ini membahas tentang .7 Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan tentang tingkat pemahaman 

pendidikan agama islam yang berkaitan dengan akhlak siswa meliputi faktor yang 

mempengaruhi pemahaman dan juga kajian mengenai akhlak.  

Kedua, skripsi Nova Mutiara Dewi yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak Siswa Di SMK Widya Yahya Gading 

Rejo Kabupaten Pringsewu” Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi ini membahas 

tentang Pendidikan Islam bertugas disamping menginternalisasikan (menanamkan 

dalam pribadi) nilai-nilai Islam, juga meningkatkan anak didik agar mampu 

melakukan pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-

batas konfigurasi idealitas wahyu tuhan. Hal ini berarti pendidikan agama Islam 

secara optimal harus mampu mendidik anak agar memiliki “kedewasaan dan 

kematangan” dalam beriman, bertakwa dan mengamalkan hasil pendidikan yang 

                                                             
7 Cita Suciati, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Agama Islam dengan Akhlak Siswa 

Kelas VIII MTs N 1 Lampung Timur Tahun Pelajaran 2018/2019”.  Hal. 5 
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diperoleh, sehingga menjadi pemikir sekaligus pengamal ajaran Islam, yang 

dialogis tehadap perkembangan kemajuan zaman.8 Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah penelitian ini menjabarkan seluruh aspek pembelajaran PAI dan 

menjabarkan teori tentang akidah akhlak di Sekolah Dasar. 

Ketiga, skripsi Sugiarto, Pu'ad (2019). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Akhlak Siswa SMKS-17 Budi Mulia  Kota  Bengkulu. 

Diploma thesis. Fakultas Tarbiyah. IAIN Bengkulu. Skripsi ini membahas tentang 

fungsi lingkungan pendidikan secara umum adalah menbantu peserta didik dalam 

brinteraksi dangan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, sosial, dan budaya), 

utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai 

tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama 

dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektik. 9 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas tentang 

ruang lingkup pendidikan agama islam dan cara pembinaan akhlak, penelitian ini 

hanya menjelaskan tentang pemahaman pendidikan agama islam. 

Keempat, skripsi Afni (2008). Hubungan Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Pembentukan Akhlak Siswa Di SMP Islamiyah Sawangan Depok. Skripsi. 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini 

membahas tentang tujuan untuk mengetahui apakah ada Hubungan Pendidikan 

Agama Islam terhadap Pembentukan Akhlak Siswa di SMP Islamiyah Sawangan 

Depok. Karena akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia, apalagi pada 

                                                             
8  Nova Mutiara Dewi, “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Akhlak Siswa Di SMK Widya Yahya Gading Rejo Kabupaten Pringsewu” Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hal. 6 
9 Puad Sugiarto,”Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Akhlak 

Siswa SMKS-17 Budi Mulia  Kota  Bengkulu Tahun 2019”. Hal. 3 
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saat sekarang ini dengan kemajuan IPTEK telah banyak membawa dampak yang 

luar biasa dikalangan siswa, kalau kemajuan tersebut tidak dibarengi dengan 

akhlak yang baik, maka generasi muda akan mudah terpengaruh terhadap hal-hal 

yang negatif. Bila nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat membentuk akhlak yang mulia 

dikalangan siswa.10 Jenis penelitian ini sama yaitu menggunakan deskriptif. 

Kelima, Thesis Emrita, E (2018) Pengaruh Pendidikan Aama Islam Terhadap 

Pembentukan Akhlak Dan Kedisiplinan  Siswa  Di  SDIT Insan Robbani Lampung 

Utara. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung. Thesis ini membahas tentang 

Pendidikan Agama Islam yang menekankan kepada pembentukan kepribadian 

siswa yang islami, menanamkan pemahaman dan membimbing siswa agar 

memiliki kepribadian yang jujur, disiplin, berakhlakul karimah, serta bermanfaat 

bagi sesama. Secara umum, jika pemahaman siswa tentang Pendidikan Agama 

Islam tinggi, maka akhlak, sikap dan perilakunya dapat dikategorikan baik, begitu 

pun sebaliknya.11 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

variabel penelitiannya, yaitu penelitian ini mempunyai 3 variabel Pendidikan 

Agama Islam ( X ), pembentukan akhlak ( Y1) dan kedisiplinan siswa ( Y2 ).  

Keenam, skripsi Firdaus, Imroatul,  and Abidin, Chasiru Zainal, and Syarif, 

Muhammad, (2019). Hubungan Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan 

Tanggung Jawab Belajar Siswa Kelas 8 di SMP Negeri 1 Mojoanyar. Bachelor 

thesis, Fakultas Mahasiswa Islam. Universitas Islam Majapahit. Skripsi ini 

                                                             
10 Afni, “Hubungan Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa Di 

SMP Islamiyah Sawangan Depok”. Hal. iii 
11 Emirita, E, “Pengaruh Pendidikan Aama Islam Terhadap Pembentukan Akhlak Dan 

Kedisiplinan  Siswa  Di  SDIT Insan Robbani Lampung Utara”. Hal. ii 
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membahas tentang belajar adalah suatu amanah yang diberikan kepadanya yang 

harus di pertanggungjawabkan. Tetapi banyak siswa yang kurang sadar atas 

tanggung jawab belajarnya. Untuk menyadarkan siswa, maka perlunya siswa 

memahami mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi meneladani 

kemuliaan dan kejujuran Rasul Allah yang didalamnya menerangkan tentang 

sifat-sifat Rasul. Jadi pemahaman Pendidikan Agama Islam itu sangat penting 

bagi siswa agar siswa bisa meningkatkan tanggung jawab belajar siswa. 12 

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas tentang tanggung 

jawab siswa dalam belajar. 

Ketujuh, skripsi Al Idrus, Al Idrus (2018) Pengaruh Pemahaman Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Motivasi Beribadah Siswa (Studi di Madrasah Aliyah 

Tafriijul Ahkam Rangkas Bitung Lebak Banten). Diploma atau S1 thesis, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri "SMH" Banten. Skripsi ini 

membahas tentang kurangnya motivasi beribadah siswa yang terlihat dari adanya 

kebiasaan mengabaikan ibadah shalat di buktikan ketika suara adzan 

dikumandangkan masih banyak siswa Madrasah Aliyah Tafriijul Ahkam yang 

sibuk dengan kegiatan lainya dan suara adzan diabaikan begitu 

saja. 13 Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menekankan 

motivasi terhadap siswanya dalam beribadah.  

                                                             
12 Firdaus, Imroatul,  and Abidin, Chasiru Zainal, and Syarif, Muhammad, “Hubungan 

Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan Tanggung Jawab Belajar Siswa Kelas 8 di SMP 

Negeri 1 Mojoanyar”. Hal. iii 
13  Al Idrus, Al Idrus, “Pengaruh Pemahaman Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Motivasi Beribadah Siswa (Studi di Madrasah Aliyah Tafriijul Ahkam Rangkas Bitung Lebak 

Banten)”. Hal. iii 
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Kedelapan, skripsi Baha, Miss Husna (2019) Pengaruh pendidikan agama 

Islam terhadap pembinaan akhlak siswa Madrasah Al-Irsyad lil Banat Jala di 

Daerah Konflik: Penelitian di Madrasah Al- Irsyad lil Banat Provinsi Yala 

Thailand Selatan. Diploma thesis, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas tentang konflik pedidikan di Patani 

untuk senantiasa menegakkan tujuan asal Islam dalam hal pendidikan, yakni salah 

satunya perbaikan akhlak sebagaimana Rasulullah diutus menjadi penyempurna 

akhlak sekalian manusia. Maka begitu pula lah pendidikan seharusnya, yakni 

membentuk insan-insan yang berakhlak mulia. Sehingga walau pada 

kenyataannya Patani memang terjadi konflik dalam dunia pendidikan khususnya, 

namun terus diupayakan dengan sentiasa menjadikan perbaikan akhlak sebagai 

orientasi utama pendidikan Islam.14 

B. Landasan Teori 

1. Kajian Mengenai Pemahaman 

a. Pengertian Pemahaman 

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. 

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta 

didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang 

dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah 

dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. 15 

                                                             
14 Baha, Miss Husna, “Pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pembinaan akhlak 

siswa Madrasah Al-Irsyad lil Banat Jala di Daerah Konflik: Penelitian di Madrasah Al- Irsyad lil 

Banat Provinsi Yala Thailand Selatan”. Hal. 6 
15 Nana Sudjana. “Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar”. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995). Hal 24. 
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Menurut Taksonomi Bloom yang dikutip oleh Yulaelawati pemahaman 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, pemahaman 

berasal dari kata “paham” yang artinya mengerti benar atau mengetahui benar 

tentang sesuatu hal. 16  Sedangkan menurut Mulyasa menyatakan bahwa 

pemahaman adalah  kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. 17 

Tingkat pemahaman dalam Taksonomi Bloom yang dikutip oleh Yamin 

merupakan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang 

telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Hal terpenting dalam proses belajar 

mengajar adalah dimana peserta didik mampu memahami materi 

pembelajaran yang disampaikan. Kemampuan dalam memahami merupakan 

hal yang mendasar, karena dengan pemahaman seseorang akan mencapai 

pengetahuan dengan baik. Dalam setiap melaksanakan suatu pekerjaan, 

pekerjaan tersebut akan terlaksana dengan baik apabila pekerjaan tersebut 

sudah dipahami sebelumnya.18 

Definisi pemahaman menurut Wibowo&Andiyani pemahaman merupakan 

kemampuan seseorang untuk menyerap arti materi atau bahan yang sudah 

dipelajari. Pemahaman tidak akan terwujud dan terlaksana apabila 

sebelumnya tidak ada pengetahuan sebelumnya. Sedangkan pengetahuanpun 

juga tidak akan bermakna apabila tidak didukung dengan adanya 

                                                             

16 Yulaelawati, E. Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi Teori dan Aplikasi. Jakarta: 

Pakar Raya.2007 

17  Mulyasa, E. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya (2005).hal.78 

18  Yamin, M. (2005). Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Jakarta: Gaung 

Persada Press.2005.hal.28 
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pemahaman. Pemahaman dapat menggambarkan sebuah pengetahuan yang 

lebih mendalam tentang suatu hal ataupun materi.19 

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam menerima informasi atau suatu hal dan dirinya mampu untuk 

menyampaikannya kembali dengan kata-katanya sendiri tanpa mengubah 

konsep dari informasi atau suatu hal tersebut. Seseorang mampu memahami 

setelah sesuatu itu diketahui dan diingat melalui penjelasan isi pokok sesuai 

makna yang telah dijelaskan. 

b. Tingkat Pemahaman 

Menurut Skemp yang dikutip oleh Amaliyanti dalam artikel Pemahaman 

Siswa dalam Proses Belajar tingkatan pemahaman (understanding) pada 

pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

1) Pemahaman intruksional (instructional understanding) pada tingkatan ini 

peserta didik dapat dikatakan baru berada di tahap tahu atau hafal saja, 

akan tetapi peserta didik belum atau tidak tahu mengapa hal itu bias atau 

dapat terjadi, selanjutnya peserta didik juga belum atau tidak bias 

menerapkan hal tersebut pada suatu keadaan baru yang saling berkaitan. 

2) Pemahaman relasional (relational understanding) pada tingkatan ini 

peserta didik tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, akan 

tetapi peserta didik juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu bias terjadi, 

                                                             

19 Wibowo, Y. A. & Andriyani, F. (2015). Pengembangan Ekstrakurukuler Olahraga 

Sekolah. Yogyakarta: UNY Press.2015.hal.42. 
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yang selanjutnya peserta didik juga dapat menggunakannya untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.20 

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Daryanto yang menyebutkan 

bahwa kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga.  

1) Menerjemahkan 

Pengertian menerjemahkan disini bukan hanya pengalihan arti dari 

bahasa satu ke bahasa yang lainnya, tetapi dapat juga menerjemahkan 

dalam artian dari konsep abstrak menjadi model simbolik. 

2) Menginterpretasi 

Kemampuan ini merupakan kemampuan setelah kemampuan 

menerjemahkan, yaitu digunakan untuk mengenal dan memahami suatu 

hal. 

3) Mengekstrapolasi 

Kemampuan ini sifatnya lebih tinggi dari kemampuan menerjemahkan 

dan kemampuan menginterpretasi. Kemampuan ini sudah mencapai 

tingkat memperhitungkan, memperkirakan, menyimpulkan, mengisi, dan 

menarik sebuah kesimpulan.21 

                                                             

20  Amaliyanti, A. (2014). Pemahaman Siswa dalam Proses Belajar. Diakses dari 

https://www.kompasiana.com pada tanggal 28 Mei 2020 

21  Daryanto. (2012). Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka CiptaDaryanto. (2012). 

Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.hal.106 

 

https://www.kompasiana.com/
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Berdasarkan  uraian dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman  memiliki tiga tingkatan, yaitu menerjemahkan, 

menginterpretasi, dan mengekstrapolasi. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 

Pemahaman memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut 

Toha faktor yang mempengaruhi pemahaman ada tiga, yaitu sebagai berikut. 

1) Psikologi 

Pemahaman seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia sangat 

dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Misalnya apabila seseorang memiliki 

psikologi yang terganggu maka pemahaman orang tersebut akan terganggu 

juga. 

2) Keluaraga 

Pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seorang anak adalah 

keluarga. Peran keluarga terutama orang tua sangatlah penting untuk 

keberlangsungan perkembangan tingkat pemahaman anak. Setiap keluarga 

memiliki caramasing-masing untuk menddik anak-anaknya, sehingga hasil 

dari keluarga satu dengan keluarga yang lainnya akan berbeda.22 

3) Kebudayaan 

Kebudayaan juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi cara 

seseorang untuk memandang keaadaan lingkungan sekitar. Kebudayaan 

sangatlah beraneka ragam dikarenakan kebiasaan dan sudut pandang 

                                                             
22 Daryanto. (2012). Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka CiptaDaryanto. (2012). 

Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.hal.107 
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seseorang yang dilakukan berbeda-beda. Tentu hal ini akan mempengaruhi 

tingkat pemahaman.seseorang.23 

Sedangkan menurut Irwanto, faktor yang mempengaruhi tingkat 

pemahaman seseorang dapat diuraikan sebagai berikut.  

1) Perhatian yang selektif, artinya rangsang atau stimulus harus ditanggapi, 

akan tetapi individu hanya memusatkan pemahamannya pada rangsang 

tertentu saja. 

2) Ciri-ciri rangsang, artinya intensitas rangsang yang paling kuat, rangsang 

yang bergerak atau dengan lebih menarik untuk dialami. 

3) Nilai-nilai dan kebutuhan individu, artinya adalah individu yang satu 

dengan yang lainnya tidak tergantung pada nilkai tiap kebutuhannya.24 

2. Kajian Mengenai Pembelajaran PAI 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar, yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau 

murid. Sedangkan menurut Corey sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful Sagala 

Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

                                                             

23 Toha, M. (2003). Perilaku Organisasi. Jakarta: CV Rajawali.hal.135 

24  Irwanto, dkk. (2009). Psikologi Pembelajaran & Pengajaran. Bandung: Pustaka 

Bani Quraisy.hal.96 
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kondisikondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.25 

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut guru dalam 

menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana 

yang telah diprogramkan.26 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses yang disengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas 

belajar dalam diri individu. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan sesuatu 

hal yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya 

proses belajar internal dalam diri individu. 

b. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pengertian pembelajaran berbeda dengan istilah pengajaran, perbedaannya 

terletak pada orientasi subjek yang difokuskan, dalam istilah pengajaran guru 

merupakan subjek yang lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, 

sedangkan pembelajaran memfokuskan pada peserta didik. Untuk memahami 

hakikat pembelajaran dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi bahasa 

(etimologis) dan istilah (terminologis). Secara bahasa, kata pembelajaran 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, instruction yang bermakna 

sederhana “upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang, 

                                                             
25 Syaiful Sagala, “Konsep dan Makna Pembelajaran” (Bandung : Alfabeta, 2003), hal 

61. 
26 Dr.E.Mulyasa, M.Pd, “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan”, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), hal 90. 
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melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan 

ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan”.27 

Secara terminologis, Assocation for educational Communication and 

Technology (AECT) mengemukakan bahwa pembelajaran (instructional) 

merupakan suatu sistem yang didalamnya terdiri dari komponen-komponen 

sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, bahan, peralatan, teknik 

dan latar atau lingkungan.28 Dapat dipahami bahwa pembelajaran merupakan 

sebuah sistem, yaitu suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang 

saling berinteraksi. Untuk mencapai interaksi pembelajaran, sudah tentu perlu 

adanya komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, sehingga akan terpadu 

dua kegiatan, yaitu tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

mengajar (usaha guru) dan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan 

belajar (usaha siswa) yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dari asumsi para ahli mengenai pengertian pembelajaran, Syaiful Sagala 

dan Oemar hamalik lebih mengartikan pembelajaran sebagai aktifitas yang 

tidak hanya didominasi oleh pendidik saja, ataupun sebaliknya, namun 

keduanya memiliki peran yang sama pentingnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Sedangkan Corey lebih memandang pembelajaran sebagai 

proses penyampaian pengetahuan (transfer of knowledge) sehingga 

mengutamakan pengelolaan lingkungan agar peserta didik dapat 

menghasilkan respon yang baik berupa penerimaan informasi secara 

maksimal. 

                                                             
27 Abdul Majid, “Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, (Bandung: 

Rosdakarya, 2012), 270. 
28 Ibid, 269. 
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Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebutan yang diberikan kepada 

salah satu subyek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dan 

menjelaskannya pada tingkat tertentu.29 Pendidikan Agama Islam (PAI) ialah 

usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah 

keberagaman subyek peserta didik agar lebih mampu memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu PAI bukanlah sekedar 

proses usaha mentransfer ilmu pengetahuan atau norma agama melainkan 

juga berusaha mewujudkan perwujudan jasmani dan rohani dalam peserta 

didik agar kelak menjadi generasi yang memiliki watak, budi pekerti, dan 

kepribadian yang luhur serta kepribadian muslim yang utuh.30 

Menurut Dzakiyah Darajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang 

pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.31  

Abdul Majid menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam merupakan 

usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik 

untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.32 Sedangkan Azizy mengemukakan 

                                                             
29  H. M. Chabib Thoha, “Metodologi Pengajaran Agama”, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1999 ), hal 4. 
30 Muntholi’ah, “Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI”, (Semarang: Gunungjati 

dan Yayasan al-Qalam, 2002), cet.1, hal 18. 
31 Majid, op.cit., 12 
32 Ibid., 13. 
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bahwa esensi pendidikan, yaitu adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan 

keterampilan dari generasi tua agar generasi muda dapat hidup. Oleh karena 

itu, ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal, 

yaitu; (a) mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau 

akhlak Islam; (b) mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran 

Islam.33 

Jadi pembelajaran PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. Pembelajaran ini akan 

lebih membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang 

dimiliki, menikmati kehidupan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara 

fisik dan sosial terhadap lingkungan.34 

c. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak terlepas 

dari fungsi pendidikan agama Islam sebagai proses transformasi ilmu dan 

pengalaman. Abdul Majid mengemukakan tujuh fungsi pendidikan Agama Islam 

di sekolah atau madrasah, di antaranya; 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan 

keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam 

keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut 

dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar 

                                                             
33 Ibid., 12. 
34 Mukhtar, Desain Pembelajaran PAI, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), cet. III, hal 14. 
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keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan 

dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem 

dan fungsionalnya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

bagi orang lain.35 

Ketujuh fungsi pendidikan agama Islam yang dikemukakan oleh 

Abdul Majid menggambarkan bahwa peran pendidikan agama Islam sangat 

penting guna membentuk karakter peserta didik untuk menjadi pribadi 

                                                             
35 Majid, “Belajar dan pembelajaran” op.cit., 15-16. 
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muslim yang sempurna lewat pengajaran dan kegiatan yang diadakan di 

sekolah. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Abdul Majid, Ramayulis 

merumuskan fungsi Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan 

keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam 

keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut 

dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar 

keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

2) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara 

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat 

pula bermanfaat bagi orang lain. 

3) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 
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5) Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 

6) Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.36 

Beberapa fungsi pendidikan Islam yang telah dikemukakan oleh Abdul 

Majid dan Ramayulis telah disebutkan dengan rinci apa saja manfaat atau 

kegunaan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di sekolah, sehingga 

dapat dipahami bahwa manfaat tersebut akan bernilai guna jika 

diaktualisasikan oleh pendidik dan peserta didik melalui pembelajaran 

pendidikan Agama Islam 

d. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Segala macam pencapaian tidaklah luput dari adanya tujuan yang 

menafasi seluruh rangkaian kegiatan, karena tujuan merupakan harapan akhir 

yang hendak dicapai setelah melakukan usaha. Dalam pendidikan, tujuan 

merupakan salah satu komponen yang bersifat pokok. Tujuan pendidikan dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :37 

1) Tujuan Pendidikan Nasional, adalah tujuan yang bersifat paling umum 

dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha 

pendidikan. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam 

bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat 

suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-

                                                             
36 Ramayulis, “Metodologi Pengajaran Agama Islam”, op. cit.,103-104. 
37 Lias Hasibun, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan, (Jakarta: Gaung Persada, 

2010), hlm. 37. 
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undang. Secara jelas tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari 

sistem nilai pancasila dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.38 

2) Tujuan Institusional, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara tujuan 

khusus dengan tujuan umum untuk mencapai tujuan umum yang 

dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, 

misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan 

jenjang pendidikan tinggi. 

3) Tujuan Kurikuler, adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang 

studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya 

merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. 

Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. 

Tujuan pembelajaran dapat disebut juga dengan istilah tujuan 

kurikuler. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang 

                                                             
38 Sisdiknas (UU RI No. 20 Th. 2003), Cet. V (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 7 



19 

 

harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu 

dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan ini dapat 

dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan 

pembelajaran umum yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester, 

sedangkan tujuan pembelajaran khusus adalah yang menjadi target pada 

setiap kali tatap muka. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, 

termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran 

disuatu sekolah, maka menjabarkan tujuan pembelajaran merupakan hak 

guru.39 

Usaha untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, di antaranya terlebih 

dahulu mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan 

pembelajaran dapat diartikan juga sebagai tujuan operasional atau tujuan 

praktis yang dapat dicapai melalui sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. 

Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik suatu 

kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan 

dari sifat penghayatan dan kepribadian. Misalnya dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, pada masa permulaan anak didik mampu terampil 

berbuat, baik dalam ucapan ataupun perbuatan anggota badan lainnya. Anak 

harus terampil melakukan ibadah shalat (sekurang-kurangnya ibadah wajib), 

meskipun belum memahami dan menghayati ibadah itu.40 

Dari beberapa penjelasan tentang tujuan pendidikan Agama Islam dan 

tujuan pembelajaran, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

                                                             
39 Lias Hasibun, Kurikulum. loc.cit. 
40 Ihsan, Hamdani dan Fuad Ihsan, “Filsafat Pendidikan Islam”, Cet. III (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), hlm. 65. 
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pembelajaran pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai tujuan praktis 

dari tujuan pendidikan Islam yang menekankan peserta didik untuk 

menguasai keterampilan atau kemampuan tertentu sesuai dengan tuntunan 

ajaran Agama Islam untuk dapat meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam baik secara 

teori maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kajian Mengenai Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Menurut istilah etimology (bahasa) perkataan akhlak berasal dari bahasa 

Arab yaitu, akhlak yang mengandung arti “budi pekerti, tingkah laku, 

perangai, dan tabiat”. Sedangkan secara terminologi (istilah), makna akhlak 

adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian, dari 

situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan 

pertimbangan.41 

Berdasarkan makna diatas, dapat dipahami bahwa apa yang konkrit dari 

setiap aktivitas, sangat dientukan oleh kondisi jiwa pelakunya yang berupa 

tingkah laku, perangai, dan tabiat. Disinilah kemudian Imam AlGhozali 

berfikir, sebagimana yang telah dikutip oleh M. Hasyim Syamhudi dalam 

bukunya yang berjudul “Akhlak Tasawuf” yang artinya : “Jika kondisi jiwa 

itu melahirkan aktivitas indah dan terpuji, baik menurut akal dan syara‟, 

                                                             
41 Adjat Sudrajat dkk, Din Al-Islam: “Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

Umum”, (Yogyakarta: UNY Perss, 2008), hal 88. 
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maka hal tersebut dinamai akhlak yang baik, namun bila yang keluar itu 

adalah aktivitas yang jelek, maka dinamai akhlak yang jelek”. 42 

Sementara itu dari sudut terminologi (istilah) berdasarkan Ibrahim Anis 

yang artinya : “Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya muncul macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat 

akhlak dapat bersifat positif, maupun negatif tergantung pada tatanan nilai 

yang menjadi landasannya. Akhlak juga merupakan sifat dan potensi yang 

dibawa manusia sejak lahir dan melekat pada jiwa seseorang yang 

menjadikan kekuatan seseorang untuk dapat melakukan perbuatan kebaikan 

atau keburukan sesuai dengan apa yang ingin dilakukannya. 

b. Macam-Macam Akhlak 

Berdasarkan sifatnya akhlak dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Akhlaqul Karimah (Akhlak Terpuji)  

Akhlaqul karimah berasal dari bahasa Arab yang berarti akhlak 

yang mulia. Akhlaqul karimah biasanya disamakan dengan perbuatan 

atau nilai-nilai luhur etika Islam. Nilai-nilai luhur tersebut memiliki sifat 

terpuji (mahmudah).43 

Akhlaqul karimah adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang 

mulia di mata Allah Swt. Akhlak yang terpuji ini merupakan 

implementasi dari sifat dan perilaku yang baik dalam diri manusia. 

                                                             
42 M. Hasyim Syamhudi, “Akhlak Taswuf”, hal 2. 
43  A. Munir dan Sudarsono, “Dasar-dasar Agama Islam”, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), hal 391. 
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Akhlaqul karimah dapat dilihat dari sifat, tingkah laku maupun perbuatan 

Nabi Muhammad SAW. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui akhlak yang baik 

adalah bersumber dari ketaqwaan kepada Allah, semakin kuat taqwa 

seseorang maka semakin baik pula akhlaknya. Taqwa kepada Allah 

mendorong manusia untuk selalu berbuat baik terhadap-Nya, hingga ia 

dapat mencintai-Nya. Adapun yang termasuk akhlaqul karimah (akhlak 

terpuji) terhadap sesama manusia menurut Mahjuddin adalah: 

a) Belas kasihan atau sayang (Al-Shafaqah) 

b) Rasa persaudaraan (Al-Ikha) 

c) Memberi nasehat (An-Nasihah) 

d) Memberi pertolongan (An-Nashru) 

e) Menahan Amarah (Kazmu al-Ghaizi) 

f) Sopan-santun (Al-Hilmu) 

g) Suka memaafkan (Al-‘Afwu) 

2) Akhlaqul Madzmumah (Akhlak Tercela)  

Keburukan akhlak seseorang dapat dipengaruhi oleh bawaan 

buruk dan lingkungan sosial yang tidak menguntungkan perkembangan 

kejiwaannya, baik lingkungan rumahnya, sekolah maupun masyarakat. 

Ilmu akhlak berupaya membuat teori yang dapat mengetahui cara-cara 

menghindarinya, sehingga manusia selalu bertingkah laku baik kepada 

Allah, terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Apabila 
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manusia berakhlak buruk, tentu saja ia akan sengsara hidupnya dan dapat 

juga menyesengsarakan orang lain.44 

Dalam pembahasan ini akan membicarakan akhlak buruk 

terhadap Allah, manusia dan lingkungan sekitarnya, diantara sifat-

sifatnya yang buruk adalah: 

a) Sifat dengki  

Dengki menurut bahasa berarti menaruh perasaan marah 

(benci, tidak suka) karena sesuatu yang amat sangat kepada 

keberuntungjan orang lain. Dengki ialah rasa benci dalam hati 

terhadap kenikmatan orang lain dan disertai maksud agar nikmat itu 

hilang atau berpindah kepadanya. 

b) Sifat iri hati  

Kata iri hati menurut bahasa artinya merasa kurang senang 

melihat kelebihan orang lain, kurang senang melihat orang lain 

beruntung, cemburu dengan keberuntungan orang lain, tidak rela 

apabila orang lain mendapat nikmat dan kebahagiaan. 

c) Sifat angkuh  

Angkuh merupakan pribadi seseorang menjadi sifat yang telah 

melekat pada diri seseorang tersebut. Sombong, yaitu menganggap 

dirinya lebih dari yang lain sehingga ia berusaha menutupi dan tidak 

mjau mengakui kekurangan dirinya, selalu merasalebih besar, lebih 

                                                             
44 A. Munir dan Sudarsono, “Dasar-dasar Agama Islam”, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), hal 392 dan 393.  
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pintar, lebih dihormati, lebih mulia, dan lebih beruntung dari yang 

lain. 

d)  Sifat riya’ 

Riya’ ialah amal perbuatan yang dikerjakan dengan niat tidak 

ikhlas, vaeiasinya bisa bermacam-macam. Amal itu dikerjakan 

dengan maksud ingin dipuji orang lain.45 

e) Ghibah  

Ghibah ialah membicarakan aib yang memang ada pada 

seseorang terutama dengan maksud merendahkan. Aib yang 

dimaksud adalah segala hal yang apabila dibuka maka orang tersebut 

merasa tidak senang malu atau marah. 

f) Fitnah  

Fitnah berasal dari bahasa Arab yang artinya kekacauan, 

bencana, cobaan, dan penyesatan. Namun dalam pengertian sehari-

hari, fitnah dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang 

diada-adakan untuk menyudutkan seseorang yang tidak sesuai dengan 

kenyataan atau kebenaran yang sesungguhnya. 46 

c. Pembentukan Akhlak 

Pembahasan mengenai pembentukan akhlak sama halnya dengan 

membahas tentang tujuan dari pendidikan Islam. Yang mana tujuan dari 

pendidikan Islam adalah membentuk akhlak melalui pendidikan, sehingga 

akhlak yang dibawa sejak lahir dapat terjaga dan melekat dalam diri manusia. 

                                                             
45  Yatimin Abdullah, “Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an”, (Jakarta: Amzah, 

2007), hal 41. 
46 Junaidi Hidayat dkk, “Akidah dan Akhlak”, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 99. 
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Dalam pembahasan pembentukan akhlak para ulama berbeda pendapat. Ada 

yang berpendapat bahwa akhlak dapat dibentuk, seperti pendapat Al- Ghazali, 

bahwa akhlak dapat dibentuk dengan latihan dan pembinaan melalui 

pendidikan. Dalam Ihya ‘Ulumuddin al-Ghozali menegaskan bahwa akhlak 

seseorng yang dibawa sejak lahir memiliki kemungkinan dapat dirubah (ke 

arah yang positif). Seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, 

maka batallah fungsi wasiat, nasihat dan pendidikan dan tidak ada pula 

fungsinya hadits Nabi SAW menyatakan “perbaikilah akhlak kamu sendiri”. 

Sedangkan ulama lain seperti Mansur Ali Rajab berpendapat bahwa 

akhlak adalah insting yang dibawa sejak lahir. Akhlak diartikan sebagai 

pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau 

fitrah yang ada dalam diri manusia dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi 

yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan-pandangan 

seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa 

dibentuk atau diusahakan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu 

dibina yang mana pembinaan ini akan membawa hasil berupa terbentuknya 

pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-

Nya, hormat kepada ibu bapak, sayang kepada sesama makhluk Tuhan dan 

sebagainya. Dan sebaliknya, bahwa anak-anak yang tidak dibina akhlaknya 

dan dibiarkan tanpa bimbingan, arahan dan pendidikan menjadi anak-anak 

yang nakal, seperti mengganggu masyarakat, melakukan perbuatan yang 

tercela serta tidak memiliki sopan santun. Maka jelas dalam hal ini akhlak 

memang perlu dibina. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembentukan 
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akhlak adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk 

membentuk pribadi anak yang berakhlak mulia melalui sarana pendidikan dan 

pembinaan yang terprogram dan terkonsep dengan baik dan dilaksanakan 

dengan benar dan konsisten. Pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan 

manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara 

kukuh dalam diri seseorang apabila setiap empat unsur utama kebatinan diri 

yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat dan daya keadilan dapat dibawa ke 

tahap yang seimbang dan adil sehingga masing-masing unsur dapat dengan 

mudah mentaati kehendak syarak dan akal. 47 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan akhlak, adalah 

sebagai berikut ini : 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yang 

amat popular. Pertama aliran nativisme. Kedua, aliran empeirisme, dan ketiga 

aliran konvergensi. Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan 

dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-

lain. Menurut aliran empirrisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan 

sosial, termasuk pendidikan dan pembinaan yang diberikan.48 

                                                             
47  Hasan Bastomi, Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Akhlak Anak Pra 

Sekolah; Jurnal Elementary Vol. 5 No. 1. Hal. 99. 
48 Hestu Nugroho Warasto, “Pembentukan Akhlak Siswa”; Jurnal Mandiri Vol. 2 No. 

1. Hal. 70-71 
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Selanjutnya pada aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar 

yaitu pendidikan dan pembinaan yang dimuat secara khusus, atau melalui 

interaksi dalam lingkungan sosial. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai 

dengan ajaran Islam. Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pembinaan 

akhlak pada anak ada dua, yaitu dari dalam merupakan potensi fisik, 

intelektual dan hati (rohaniah) yang dibawa anak sejak lahir, dan faktor dari 

luar yang dalam hal ini adalah kedua orang tua dirumah, guru disekolah, dan 

tokoh-tokoh serta pemimpin dimasyarakat. Melalui kerja sama yang baik 

antara tiga lembaga pendidikan tersebut, maka aspek kognitif (pengetahuan), 

afektif (penghayatan), dan psikomotorik (pengalaman) ajaran yang diajarkan 

akan terbentuk pada diri anak. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat 

membentuk akhlak setiap manusia, yaitu:  

1) Faktor Pembawaan Naluriyah Sebagai makhluk bilologis, faktor 

bawaan sejak lahir yang menjadi pendorong perbuatan setiap 

manusia. faktor itu dusebut dengan naluri atau tabiat. 

2) Faktor Sifat-sifat Keturunan (Al Waritoh) Sifat-sifat keturunan 

adalah sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada 

keturunannya (anak dan cucu). 

d. Sumber dan Kedudukan Akhlak 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam agama Islam. 

Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah qouliyah 
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(sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah seperti yang telah diuraikan 

Yunahar Ilyas yaitu : 

1) Rasulullah Saw., menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia 

sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi ini. 

Seperti yang yang terdapat dalam hadist yang 

Artinya,”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia”.(HR. Bukhari).49 

2) Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga 

Rasulullah Saw pernah mendefenisikan agama itu dengan akhlak 

yang baik (Husn Al-Kluluq).50 

3) Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang 

nanti pada hari kiamat. Seperti hadist Rasulullah Saw yang Artinya 

:”Tidak ada satu pun yang lebih memberatkan timbangan (kebaikan) 

seorang hamba mu’min nanti pada hari kiamat selain dari akhlaq 

yang baik…”(HR. Tirmidzi).51 

Dari ketiga uraian di atas, maka sudah jelas akhlak yang dimaksud 

yaitu akhlak baik atau akhlak islami, yaitu bersumber dari wahyu Allah 

yang terdapat dalam al-Quran dan merupakan sumber utama dalam ajaran 

agama Islam. Sehingga dapat dipahami bahwa pendefenisian agama 

                                                             
49 HR. Al-Bukhari al-Adabul Mufrada no. 273 (shahiihah Adabul Mufrad no. 207) 

Ahmad (11/381 dan al-Hakim (11/613), dari Abu Hurairah r.a. dishahihkan oleh Syaikh al-Albani 

(no. 45). 
50 Yunahar Ilyas, (2006), Kuliah Akhlak, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal. 6 
51 HR. At-Tarmidzi (no. 2002) dan Ilmu Hibban (no. 1920, al-Mawarid), dari sahabat 

Abu Darda‟ r.a. At-Tarmidzi berkata :”hadits ini hasan shahih”, lafazh ini milik at-Tirmidzi, lihat 

sisilatul ahadits ash-shahiihah (no. 876) 
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(Islam) dengan akhlak yang baik itu sebanding dengan pendefenisian 

ibadah haji dengan wuquf di A‟rafah. 

Sedangkan Aminuddin juga menjelaskan sumber akhlak yaitu : 

Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan 

tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran agama Islam, sumber akhlak 

adalah al-Quran dan sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan 

masyarakat sebagaimana pada pandangan konsep etika dan moral. Dan 

bukan pula karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagaimana 

pandangan Mu‟tazilah.52 

Jadi dapat dipahami bahwa dalam konsep akhlak, segala sesuatu 

itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena syara‟ 

(al-Quran dan Sunnah). Maka sudah jelas bagi kita bahwa ukuran yang 

pasti (tidak spekulatif), objektif, konfrehensif dan universal untuk 

menentukan baik dan buruk hanyalah al-Quran dan Sunnah, bukan yang 

lainlain. 

e. Metode Mendidik Akhlak 

Di dalam pembinaan akhlak terdapat metode-metode yang dapat digunakan 

untuk mempermudah para pendidik (guru) dalam membina akhlak peserta 

didik. Metode tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan Muhammad bin 

Ibrahim al-Hamd diantaranya : 

1) Mendidik Melalui Keteladanan  

                                                             
52 Aminuddin, dkk, (2006), Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan 

Agama Islam, Jakarta: Graha Ilmu, hal. 96 
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Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif 

dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk 

mental dan sosialnya. Disini keteladanan menjadi faktor yang sangat 

berpengaruh pada baik buruknya anak. Seperti halnya yang telah 

dijelaskan Muhammad bin Ibrahim yaitu “Pendidik itu besar dimata anak 

didiknya, apa yang dilihat dari gurunya akan ditirunya, karena murid 

akan meniru dan meneladani apa yang dilihat dari gurunya”.53 

Dengan memperhatikan kutipan di atas dapat dipahami bahwa 

keteladanan dapat membina akhlak anak didik, kalau pendidik berakhlak 

baik ada kemungkinan anak didiknya juga berakhlak baik, karena murid 

akan meniru semua apa yang dilihat dari gurunya. Sebaliknya, kalau guru 

beraklak buruk ada kemungkinan anak didiknya juga akan berakhlak 

buru.  

Dengan demikian keteladan menjadi penting dalam pendidikan 

akhlak, keteladan akan menjadi metode ampuh dalam membina akhlak 

anak. Keteladan sempurna, adalah keteladan Muhammad Saw., menjadi 

acuan bagi pendidik sebagai teladan utama, dilain pihak pendidik 

hendaknya berusaha meneladani Muhammad Saw sebagai teladannya, 

sehingga diharapkan anak didik mempunyai fiqure yang dapat dijadikan 

panutan. 

2) Mendidik Melalui Kasih Sayang 

                                                             
53 M. Bin Ibrahim al-Hamd, (2002), Maal Muaallimin, penerjemah, Ahmat Syaikhu, 

Jakarta :Darul Haq, hal. 27 
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Memberikan kasih sayang merupakan metode yang paling sangat 

berpengaruh dan efektif dalam mendidik anak. Sebab kasih sayang 

memilki daya tarik dan memotivasi akhlak yang baik, serta memberikan 

ketenangan kepada anak yang nakal sekalipun. 

3) Mendidik Melalui Nasihat 

Dalam tafsir al-Manar sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman An-

Nahlawi dinyatakan bahwa nasihat mempunyai beberapa bentuk dan 

konsep penting yaitu :  

Pemberian nasihat berupa penjelasan mengenai kebenaran dan 

kepentingan sesuatu dengan tujuan orang diberi nasehat akan menjauhi 

maksiat, pemberi nasihat hendaknya menguraikan naseihat yang dapat 

menggugah perasaan afeksi dan emosi, seperti peringatan melalui 

kematian peringatan melalui hari perhitungan amal. Kemudian dampak 

yang diharapkan dari metode nasihat ini adalah untuk 

membangkitkanketeguhan untuk senantiasa berpegang kepada pemikiran 

ketuhanan, dan berpegang kepada jamah beriman.54 

Berdasarkan pendapat di atas, maka sudah jelas bahwa dalam 

melaksanakan pendidikan maupun pembinaan akhlak dapat 

menggunakan pemberian nasihat. Hendaknya nasihat tersebut 

disampaikan dengan kata-kata lembut, disertai dengan cerita atau 

perumpamaan. 

4) Mendidik Melalui Curhat 

                                                             
54 Abdurrahman An-Nahlawai, (1996), Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fii 

Baiti Wal Madrasati wal Mujtama‟ Penerjemah. Shihabuddin, Jakarta : Gema Insani, hal. 289 
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Metode curhat dalam bentuk saling bertanya dan menjawab dengan 

penuh perasaan curahan hati yang paling dalam merupakan cara paling 

cemerlang karena jawaban akan datang atau langsung keluar dari anak itu 

sendiri. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasullullah SAW, 

ketika seorang pemuda meminta izin kepada beliau untuk mengizinkan 

pemuda tersebut berzina. Kemudian yang akhirnya pemuda itu tidak lagi 

tersirat keinginan untuk berzina.55 

5) Mendidik Melalui Pembiasaan 

Mendidik dengan kebiasaan dan kedisiplinan merupakan faktor 

pendukung pendidikan yang paling baik dan efektif. Karena pendidikan 

itu akan berhasil jika diberikan sejak kecil, dan sulit untuk berhasil ketika 

sudah dewasa. Karena dahan yang kecil akan mudah dibentuk dan 

diluruskan, tidak seperti pohon kayu yang sudah tumbuh menjadi besar 

Pembiasaan yang dilakukan sejak dini/ sejak kecil akan membawa 

kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam adat kebiasaan 

sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Dengan 

demikian pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan berdampak besar 

terhadap kepribadian/akhlak anak ketika mereka telah dewasa. Sebab 

pembiasaan yang telah dilakukan sejak kecil akan melekat kuat diingatan 

dan menjadi kebiasaan yang tidak dapat dirubah dengan mudah. Dengan 

demikian metode pembiasaan sangat baik dalam rangka mendidik akhlak 

anak. 

                                                             
55 Abdurrahman An-Nahlawai, (1996), Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fii 

Baiti Wal Madrasati wal Mujtama‟ Penerjemah. Shihabuddin, Jakarta : Gema Insani, hal. 289. 
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6) Mendidik Melalui Cerita dan Kisah 

Metode cerita atau dongeng merupakan metode mendidik akhlak 

dengan cara komunikasi yang bersifat universal dan sangat berpengaruh 

terhadap kejiwaan anak. Cerita atau dongeng merupakan metode yang 

sangat baik untuk peserta didik dalam hal pembinaan akhlak khususnya. 

Secara tidak langsung, mendongeng merupakan suatu kesempatan yang 

baik untuk mengajarkan sesuatu kepada anak. Dongeng akan membuat 

peserta didik mengerti hal-hal yang baik dan buruk. Melalui dongeng 

juga bisa mengajarkan anak untuk mengenali buku-buku dan 

menimbulkan minat baca pada mereka  

Hendaklah, seorang pendidik yang bijak dan cerdas dapat 

menyesuaikan cara penyampaian kisah dengan gaya bahasa yang sesuai 

dengan pemahaman objek yang diajak berbicara. Seorang ppendidik juga 

haruslah dapat memanfaatkan emosi dan perhatian orang yang 

mendengarkan kisah yang sedang disampaikannya 

7) Mendidik MelaluiPenghargaan dan Hukuman 

Mendidik melalui penghargaan ialah metode dengan cara 

memberikan sebuah penghargaan, seperti hadiah, ucapan yang 

mengembirakan, dan lain sebagainya. Metode ini bisa menjadi sarana 

untuk perbaikan perilaku sehingga anak tidak terjerumus pada perilaku 

yang tercela juga memotivasi untuk melakukan perbuatan yang sama 

atau bahkan perbuatan yang lebih baik lagi. 
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Sedangkan melalui hukuman ialah metode dengan cara memberikan 

sanksi kepada anak karena berbuat kesalahan. Metode ini lebih baik 

dilakukan jika metode yang dijelaskan sebelumnya tidak berhasil 

diterapkan bagi seorang anak, karena hukuman atau dalam istilah lain 

punishment kurang baik dilakukan kepada anak karena sifat yang 

beraneka ragam pada anak akan memunginkan kepada ia tersinggung 

akan sanksi yang diberikan kepadanya.  

Berbagai studi dan penelitian telah mengatakan bahwa pemberian 

hukuman (yang sesuai dengan fase pertumbuhan anak dan tidak melebihi 

batas kewajaran) mampu memperkuat kecenderungan seseorang untuk 

memegang teguh perilaku yang sesuai dengan pandangan masyarakat. 

Dengan demikian, hukuman yang dianjurkan dalam mendidik 

akhlak anak yaitu dengan hukuman tidak menyakiti dengan niat memberi 

pelajaran semata. Dalam memberikan sanksi ini juga hendaknya dengan 

cara bertahap, dalam arti diusahakan, dengan tahapan paling ringan, 

diantara tahapan ancaman dalam al-Quran adalah diancam dengan tidak 

diridhoi olah Allah, diancam dengan murka Allah secara nyata, diancam 

dengan diperangi oleh allah dan Rasul_Nya, diancam dengan sanksi 

akhirat, diancam dengan sanksi dunia.56 

 
 

                                                             
56 Abdurrahman An-Nahlawai, (1996), Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fii 

Baiti Wal Madrasati wal Mujtama‟ Penerjemah. Shihabuddin, Jakarta : Gema Insani, hal. 290-291. 
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4. Karakteristik Siswa 

Karakteristik siswa merupakan mencerminkan pola kelakuan dan 

kemampuan hasil dari pembawaan dan lingkungan sosial sehingga menentukan 

pola dari kegiatan aktivitas. Beberapa pendapat tentang arti karakteristik, yakni: 

 a) Menurut Tadkiroatun Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills).57 

b) Menurut Hamzah. B. Uno : Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau 

kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya 

belajar kemampuan berfikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. 

c) Ron Kurtus : Berpendapat bahwa karakter adalah satu set tingkah laku atau 

perilaku (behavior) dari seseorang sehingga dari perilakunya tersebut, orang akan 

mengenalnya “ia seperti apa”. Menurutnya, karakter akan menentukan 

kemampuan seseorang untuk mencapai cita-citanya dengan efektif, kemampuan 

untuk berlaku jujur dan berterus terang kepada orang lain serta kemampuan untuk 

taat terhadap tata tertib dan aturan yang ada. 

d) Carl R. Rogers : Memberikan rumusan yang lebih ekplisif tentang penguasan 

guru terhadap karakteristik peserta didik.  

e) Surya : Berpendapat bahwa setiap belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri 

perubahan yang spesifik, karena karakteristik perilaku belajar sebagai prinsip-

prinsip belajar.  

                                                             
57 Dr. Meriyati, M.Pd, “Memahami Karakteristik Anak Didik”; (Fakta Press, 2015: 

Lampung), Hal. 5-6. 
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f) Menurut Sudirman Karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan 

kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan 

sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. 

Karakteristik peserta didik sangat penting untuk diketahui oleh pendidik, 

karena ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi 

pengajaran. Strategi pengajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur yang 

menjamin siswa mencapai tujuan. Strategi dan metode pembelajaran berguna 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 58 

Analisis karakteristik siswa dilakukan setelah perancang pembelajaran 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Juga ditunjukkan bahwa 

hasil analisis karakteristik siswa selanjutnya dijadikan pijakan kerja dalam 

memilih, menetapkan, dan mengembangkan strategi pengelolaan pembelajaran. 

Dengan konteks seperti ini, menjadi semakin jelas perlunya dilakukan penelitian 

karakteristik siswa yang berkaitan dengan kefektifan pembelajaran agar dapat 

dipakai sebagai dasar bagi para ilmuwan dan teknolog pembelajaran serta para 

guru dalam mendesain program-program pembelajaran. Jika dalam 

menyampaikan materi pelajaran guru kurang memperhatikan karakteristik siswa 

dan ciri-ciri kepribadian siswa tidak dijadikan pijakan dalam pembelajaran, siswa 

akan mengalamai kesulitan memahami materi pelajaran. Mereka merasa bosan, 

bahkan timbul kebencian terhadap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Kondisi demikian sebagai penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas proses serta 

hasil belajar yang telah diprogramkan. Upaya apa pun yang dipilih dan dilakukan 

                                                             
58 Nevi Septianti & Rara Afiani, “Pentingnya Memahami Karakteristik Siswa Sekolah 

Dasar Di SDN Cikokol 2”; Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, hal. 11 
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oleh guru dan perancang pembelajaran jika tidak bertumpu pada karakteristik 

perseorangan siswa sebagai subjek belajar, maka pembelajaran yang 

dikembangkan tidak akan bermakna bagi siswa.  

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori, seharusnya dalam proses 

pembelajaran pendidikan PAI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang, guru tidak hanya memberikan pembelajaran sebatas dari sumber buku 

pelajaran dari sekolah saja, melainkan dapat memberikan materi tambahan dari 

sumber yang lainnya. Sehingga dengan begitu, peserta didik akan memperoleh 

tujuan dari pendidikan PAI itu sendiri salah satunya yaitu siswa memiliki akhlak 

yang lebih baik. 

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat 

timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Akhlak 

dapat juga diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang dan 

merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara 

spontan tanpa adanya pemaksaan. Di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang, pendidikan akhlak tidak diberikan secara khusus dan hanya melalui 

pembelajaran PAI saja. Dengan begitu masih belum diketahui apakah tingkat 

akhlak siswa SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang baik atau tidak. 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, di duga 

terdapat hubungan antara pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa 

Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. Hal ini sekaligus 

menggambarkan bahwa diduga intensitas pemahaman pembelajaran PAI efektif 
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dapat meningkatkan akhlak siswa Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan 

Kabupaten Magelang.  

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat rasional terhadap 

masalah penelitian yang selanjutnya harus diuji kebenarannya secara empirik. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan bersifat rasional berdasarkan 

hasil kajian teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta pengalaman empiris 

yang didapatkan melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dikatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap masalah penelitian, belum jawaban secara uji 

pengalaman.59 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, rumusan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah: 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara pemahaman pembelajaran PAI terhadap 

akhlak siswa Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

Dengan kata lain, diduga pemahaman pembelajaran PAI tidak efektif 

meningkatkan akhlak siswa Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang. 

Ha : Terdapat hubungan antara pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak 

siswa Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. Dengan kata 

lain, diduga pemahaman pembelajaran PAI efektif meningkatkan akhlak siswa 

Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

 

                                                             
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitif, Edisi ke-2, (Bandung: Alfabeta CV), hal. 99. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting demi tercapainya suatu 

tujuan penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 60 Terdapat 

bermacam-macam metode penelitian yang dapat diaplikasikan dengan adanya 

penyesuaian permasalahan, tujuan, obyek, dan data penelitian. Metode dalam 

rancangan perencanaan dimulai dengan mengadakan observasi dan evaluasi 

terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui, sampai pada penetapan 

kerangka konsep dan hipotesis penelitian yang perlu pembuktian lebih lanjut. 

Rancangan pelaksanaan penelitian meliputi proses percobaan ataupun 

pengamatan serta memilih pengukuran variable, prosedur dan teknik sampling, 

instrumen, pengumpulan data analisis data yang terkumpul, dan pelaporan hasil 

penelitian. 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif 

yaitu suatu metode peneliitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 

membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik kelas 

VI SD N Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang tentang Pembelajaran PAI 

                                                             
60  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2010, Bandung: 

Alfabeta, hal. 3 
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terhadap Akhlak peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode survei dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Hasil dari tes tersebut akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan 

dituangkan dalam bentuk presentase untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat 

pemahaman peserta didik kelas VI SD N Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang tentang pembelajaran PAI.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang dijadikan penelitian baik manusia, 

benda maupun sebuah lembaga. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang 

akan dikenakan kesimpulan hasil penelitian.61 Didalam subjek penelitian inilah 

terdapat objek penelitian. Istilah yang lain digunakan untuk menyebut subjek 

penelitian adalah responden. Adapun responden yang akan di ambil pada 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran PAI dan beberapa siswa kelas VI SD 

Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang.  

C. Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil tempat di SD 

Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang, yang berlokasi di Jl. Talun Km 

03, di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang 56412.  

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

                                                             
61 Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hal 35. 
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Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai suatu apapun 

(orang, obyek, benda atau kegiatan) yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.62 Maka 

dalam penelitian ini, peneliti menetapkan variabel penelitian yang terdiri dari dua 

variabel yaitu tingkat pemahaman  pembelajaran PAI dan akhlak siswa kelas VI 

SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel memungkinkan sebuah konsep yang bersifat 

abstrak dan dijasikan suatu yang perasional sehingga memuudahkan peneliti 

dalam pengukuran. Definisi operasional dalam pembahasan ini adalah tingkat 

pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 

4 Muntilan Kabupaten Magelang yang terdapat penjelasan tentang pengertian 

pendidikan agama islam, tingkat pemahaman, faktor yang mempengaruhi, 

pengertian akhlak, macam-macam akhlak, pembentukan akhlak, dan karakteristik 

anak.  

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 63  Penelitian ini menarik 

kesimpulan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan 

diselidiki karakteristiknya. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI Sd Negeri Sedayu 4 

                                                             
62 Ibid, hal 38 

63 Sugiyono, “Statistik Untuk Penelitian”. Bandung : Alfabeta, 2012, hal 61 
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Muntilan Kabupaten Magelang.  

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Dalam pengertian lainnya sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin 

diteliti. Untuk itu dalam pengambilan sampel harus bersifat representative 

(mewakili). Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel, jika 

subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya 

besar lebih dari 100 orang maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.64 

Jadi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah siswa 

kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. Sedangkan sampel 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini sama dengan populasi penelitian, 

yaitu seluruh siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang 

yang berjumlah 26 siswa. 

F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. 65 

Instrumen yang digunakan dalam penenlitian ini adalah berupa angket (kuesioner) 

yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai materi PAI dan Akhlak.  

Pengembangan instrumen berdasrkan pada teori yang telah disusun, 

kemudian dikembangkan dalam indikator-indikator dan dijadikan acuan dalam 

penyusunan butir-butir pernyataan. Penyusunan pernyataan-pernyataan yang ada 

                                                             
64 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 

112 

65 Ibnu Hadjar, “Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan”, (PT. Raja 
Grafindo Persada), hlm. 160 
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dalam angket berdasrkan pada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena alam. 66 

2. Teknik Pengumpulan Data 

` Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung 

terhadap subjek penelitian yang memungkinkan peneliti melihat, 

mengamati, dan kemudian mencatat kejadian sebenarnya. Penelitian ini 

menggunakan teknik observasi sebagai tahap awal penelitian.67 

b. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Mode item tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis 

dengan jawaban pilihan ganda. Soal tes pilihan ganda disajikan dengan 

empat alternatif jawaban yaitu a, b, c, dan d dengan ketentuan jawaban 

benar diberikan nilai 1 sedangkan jawaban salah diberikan nilai 0. 

Semakin tinggi bobot skor jawaban yang diperoleh berarti semakin baik 

                                                             
66  Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 134 

67  Sugiyono, “Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 203. 
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tingkat pemahaman peserta didik mengenai kebugaran jasmani dan 

sebaliknya apabila semakin rendah skor jawaban yang diperoleh 

peserta didik berarti semakin kurang tingkat pemahamannya.68 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, 

dan gambar yang dapat mendukung penelitian. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument 

1. Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk mengukur tingkat kevalidan atau keshahihan 

suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatan valid apabila mempunyai validitas 

yang tinggi. Sebaliknya, apabila instrument yang kurang valid berarti memiliki 

tingkat validitas yang rendah. Uji validitas diperlukan dalam penelitian untuk 

menguji apakah instrumen yang digunakan benar-benar tepat, cermat, dan layak 

dalam penelitian.69 

Rumusan yang digunakan untuk menguji validitas instrumen adalah 

sebagai berikut:  

𝑟𝑋𝑌 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

Keterangan : 

                                                             
68 Arikunto, “Metodologi Penelitian”, (Bandung: 2006). Hal 150. 
69 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 

160 
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𝑟𝑋𝑌 = Koefisien korelasi antara X dan Y (product moment) 

X = Nilai total skor dari masing-masing nomor dari responden 

Y = Total butir dari jawaban responden 

N = Banyaknya sampel uji coba 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. 70Dalam penelitian ini untuk mencari 

reliabilitas yang digunakan adalah Uji Reliability Alpha Cronbach dengan 

bantuan software SPPSS 23 for Windows. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

instrumen menggunkan rumus Alpha Cronbach, yaitu: 

ra = [
𝑘

(𝑘−1
] [1 −

∑𝑎𝑏
2

𝑎𝑦
2 ] 

Keterangan:  

ra = reliabilitas instrumen  

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

𝑎𝑏
2 = jumlah varians item 

𝑎𝑏
2 = varians total (Gable&Marian, 1993: 206). 

H. Uji Asumsi (Uji Normalitas) 

1. Uji Normalitas 

                                                             
70 Ibid, hal 178 
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 Uji normalitas adalah bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Penghitungan uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan variabel bebas dengan variabel 

terikat bersifat normal. Penelitian ini melakukan uji normalitas menggunakan 

rumus Chi Quadrat dengan bantuan program SPSS 23 for Windows. Rumus Chi 

Quadrat berbunyi: 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.  

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam 
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penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 71 

 

1. Statistik Deskriptif dan Inferensial 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi 

(tanpa diambil sampelnya). Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, 

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, 

perhitungan persentase.  

Statistik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok 

                                                             
71 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Alfabeta, 2008). Hal. 207-

208 
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digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan 

sampel dari populasi itu dilakukan secara random.  

Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang 

diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat 

peluang (probability). Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan 

untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan 

dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan 5% maka taraf kebenaran 95%, 

bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kebenaran 99%.  

2. Statistik Parametris dan Nonparametris 

Statistik parametris digunakan untuk menguji ukuran populasi melalui data 

sampel. Penggunaan statistik parametris dan nonparametris tergantung pada 

asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan 

terpenuhi banyak asumsi. Asumsi  yang utama adalah data yang akan dianalisis 

harus berdistribusi normal. Selanjutnya dalam penggunaan salah satu test 

mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen, dalam 

regresi harus terpenuhi asumsi linieritas. Statistik nonparametris tidak menuntut 

terpeneuhi banyak asumsi, misalnya data yang akan dianalisis tidak harus 

berdistribusi normal. Oleh karena itu statistik nonparametris sering disebut 

“distribution free” (bebas distribusi.)  

Penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung pada jenis data yang 

dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data 
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interval dan rasio, sedangkan statistik nonparametris kebanyakan digunakan untuk 

menganalisis data nominal dan ordinal. 

3. Teknik Analisa Univariat 

 Teknik analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis tiap 

variabel dari hasil penelitian yang menggunakan SPSS for Wndows 16.00 yang 

menggunakan teknik deskriptif frekuensi. Analisis univariat bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian yaitu: 

Tingkat Hubungan Pemahaman Pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa kelas 6 

SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. Rumus interval berdasarkan 

Sudijono pengategorian yang berpacu pada skor Mean dan Std. Deviation sebagai 

berikut,  

Tabel 1. Rumus Pengategorian 

No

. 

Rumus Interval Kategori 

1 X > (M + 1,5 SD) Sangat tinggi 

2 (M + 0,5 SD) < X < (M + 1,5 SD) Tinggi 

3 (M - 0,5 SD) < X < (M + 0,5 SD) Sedang 

4 (M - 1,5 SD) < X < (M - 0,5 SD) Rendah 

5 X < (M - 1,5 SD) Sangat rendah 

Sumber: Sudijono (2009: 174) 

 

Keterangan :  

X = Skor  

M = Mean Hitung  

SD = Standar Deviasi Hitung72 

4. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

                                                             

72 Sudijono. (2011). Pengantar Statistik pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.hal.174 
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Uji normalitas adalah pengujian kenormalan distribusi data. Hasil uji 

bisa dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas K-S.  

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data 

penelitian distribusi normal. 

2) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data 

penelitian distribusi tidak normal. 

Setelah data penelitian yang telah didapat dari uji normalitas K-S 

terdapat hasil One-Sample Kolmogorov-Semirnov Test sebagai berikut : 
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Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 26 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 5.52074625 

Most Extreme Differences Absolute .123 

Positive .084 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z .625 

Asymp. Sig. (2-tailed) .829 

 

  Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi 

Asiymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,829 lebih besar dari 0,05. maka sesuai 

dengan dasar pengambilaan keptusan dalam uji normalitas kolmogorov-

smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa daa berdistribusi normal. Dengan 

demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah 

terpenuhi. 

b. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Sugiyono (2017:261) menyatakan bahwa regresi sederhana didasarkan 

pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan 

satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :  
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Keterangan : 

Y = a + bX 

Y = Subjek variabel terikat yang di proyeksi 

X = Variabel bebas yang memunyai nilai tertentu untuk 

diprediksikan 

a = nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b = nilai arah sebagai prediksi yang menunjukan nilai (+) atau 

nilai (-) variabel (Buchari Alma 2009 : 95). Pengolahan menggunakan 

SPSS for Windows 16,00 dan batuan Microsoft Excel.73 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
73 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”(Bandung: Alfabeta) 2008. Hal 

267. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Latar Sekolah Tempat Penelitian 

SD Negeri Sedayu 4 adalah Sekolah Dasar Negeri yang didirikan 

pada tanggal 08 September 1985 dan sudah mempunyai SK pendirian 

sekolah, sehingga sudah memiliki status kepemilikan pemerintah 

pusat. Kepala sekolah yang sedang menjabat saat ini adalah Ibu 

Herlina, S.Pd. SD Negeri Sedayu 4 yang beralamatkan di Jalan Talun 

Km. 3 Sedayu, Muntilan Kabupaten Magelang ini berada di tengah-

tengah permukiman warga dan lokasi sekolah ini mudah di akses oleh 

masyarakat.74 

SD Negeri Sedayu 4 menerapkan Kurikulum 2013 sejak tahun 

ajaran 2017/2018. Pengaturan beban belajar menyesuaikan dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur kurikulum SD 

Negeri Sedayu 4, yaitu 36 jam pelajaran per minggu. SD Negeri 

Sedayu 4 menambah empat jam pelajaran per minggu. Tambahan 

empat jam tersebut adalah untuk mata pelajaran Bahasa Jawad an BTQ 

sebagai muatan lokal.  

                                                             
74 Hasil wawancara dengan Ibu Herlina Selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sedayu 4 

Muntilan Kabupaten Magelang pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB. 
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Fasilitas yang ada di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Kelengkapan Fasilitas Sekolah 

No. Fasilitas Sekolah Jumlah Keterangan 

1 Ruang Belajar 6  

2 Perpustakaan 1  

3 Masjid 1  

4 Kantor Guru dan 

Kepala Sekolah 

1  

5 Ruang Tata Usaha 1  

6 Toilet 4 2 Toilet 

Perempuan, 

2 Toilet Pria 

 

Adapun Visi dan Misi SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang adalah: 

a. Visi dari SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang 

Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah: Mewujudkan insan berakhlak 

mulia, berbudaya, berprestasi, dan ramah lingkungan. 

b. Misi Sekolah 
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1) Menjalankan nilai-nilai agama dan berakhlakul karimah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Menanamkan keyakinan melalui pengalaman ajaran agama. 

3) Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan 

lingkungan 

4) Meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan 

sekolah yang indah, aman, dan nyaman. 

5) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, 

inovatif dan menyenangkan. 

6) Mengembangkan kreativitas dan semangat inovatif guru dalam 

menjalankan tugas profesinya. 

7) Memperkuat komitmen bersama untuk melaksanakan 

kurikulum yang berlaku. 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Data hasil penelitian didasarkan pada skor hasil pengisian 

instrument oleh responden siswa SD Negeri Sedayu 4. Instrument 

penelitian berupa angket/kuesioner yang terdiri atas dua angket, yaitu 

angket untuk mengukur variabel pemahaman pembelajaran PAI 

sebagai variabel bebas (X) dan akhlak siswa sebagai variabel terikat 

(Y). Data diambil dari 26 responden sesuai banyak anggota sampel 

yang ditetapkan dalam penelitian ini. Pada bagian ini disajikan 

deskripsi statistik data hasil penelitian mencakup Valid (N), rerata 
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hitung (mean), nilai tengah (median), standar deviasi (Sdt). Selain itu, 

disajikan pula distribusi frekuensi data kedua variabel penilitian. 

a. Variabel Pemahaman Pembelajaran PAI  

Nilai-nilai statistic deskriptif untuk data variabel pemahaman 

pembelajaran PAI disajikan pada table 2. Berdasarkan table 

tersebut nampak bahwa skor maksimum yang dicapai adalah 45 

dan skor minimum sebesar 19. Adapun rerata empiric sebesar 

32,42, median 31,5, dan standar deviasi 7,41. Berdasarkan banyak 

butir instrument pemahaman pembelajaran PAI yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 butir dengan skala 

pemberian skor 1 sampai dengan 3 , berarti skor minimum ideal 

adalah 19 dan skor maximum sebesar 45.  

Tabel 2. Statistik Deskriptif Pemahaman Pembelajaran PAI 

 PEMAHAMAN_PEMBEL

AJARAN_PAI AKHLAK_SISWA 

N Valid 26 26 

Missing 0 0 

Mean 32.4231 34.0000 

Median 31.5000 33.0000 
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asarkan tabel diatas, nilai minimum jauh diatas nilai maximum fakta 

ini menunjukkan bahwa akhlak siswa kelas 6 setelah memahami 

pembelajaran PAI cenderung tinggi. 

3. Distribusi Frekuensi Pemahaman Pembelajaran PAI 

Berdasarkan hasil penelitian hubungan tingkat pemahaman 

pembelajaran PAI dengan akhlak siswa pada kelas 6 di Sekolah Dasar SD 

Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang, dapat dilihat pada table 

sebagai berikut:  

Tabel 1. Deskripsi Statistik Pemahaman Pembelajaran PAI 

Statistik 

N (Valid) 26 

Mean 32,42 

Median 31,5 

Std. Deviation 7,41 

 

Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka data 

penelitian tingkat hubungan pemahaman pembelajaran PAI dengan akhlak 

Std. Deviation 7.41983 6.05970 

Minimum 19.00 19.00 

Maximum 45.00 45.00 

Sum 843.00 884.00 
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siswa kelas 6 di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Pembelajaran PAI 

No Interval skor Frekuensi % Kategori 

1. X > 43,535 2 7,70 Sangat Tinggi 

2. 36.125 < X ≤ 43,535 7 26,92 Tinggi 

3. 28,175 < X ≤ 36,125 8 30,76 Sedang 

4. 21,305 < X ≤ 28,715 7 26,92 Rendah 

5 X ≤ 21,305 2 7,70 Sangat Rendah 

 Jumlah 26 100  

 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat hubungan pemahaman 

pembelajaran PAI dengan akhlak siswa kelas 6 di SD Negeri Sedayu  

Muntilan Kabupaten Magelang, dapat diketahui bahwa tingkat 

pemahaman pembelajaran PAI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan 

Kabupaten Magelang diketahui presentase sangat tinggi 7,70%, tingkat 

tinggi 26,92%, tingkat sedang 30,76%, tingkat rendah 36,92%, tingkat 

sangat rendah 7,70%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

pembelajaran PAI kelas VI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang berada di kategori sedang dengan frekuensi 8 siswa. Hasil 

tersebut apabila ditampilkan dalam bentuk diagram dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut: 
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Gambar 1. Diagram Tingkat Pemahaman Pembelajaran PAI 

4. Distribusi Frekuensi Akhlak Siswa 

Hasil penelitian tingkat hubungan pemahaman pembelajaran PAI 

dengan akhlak siswa pada kelas 6 di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan 

Kabupaten Magelang, dapat dilihat pada table sebagai berikut:  

 

Tabel 3. Deskripsi Statistik Akhlak Siswa 

Statistik 

N (Valid) 26 

Mean 34 

Median 33 

Std. Deviation 6,05 

 

Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka data 

penelitian hubungan pemahaman pembelajaran PAI dengan akhlak siswa 

kelas 6 di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang sebagai 

berikut: 

Table 4. Distribusi Frekuensi Akhlak Siswa 
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No Interval skor Frekuensi % Kategori 

1. X > 43,075 1 3,85 Sangat Tinggi 

2. 37,025 < X ≤ 43,075 7 26,92 Tinggi 

3. 30,975 < X ≤ 36,025 11 42,31 Sedang 

4. 24,925 < X ≤ 30,975 6 23,07 Rendah 

5 X ≤ 24,925 1 3,85 Sangat Rendah 

 Jumlah 26 100  

 

 Berdasarkan hasil penelitian hubungan pemahaman pembelajaran 

PAI dengan akhlak siswa kelas 6 SD Negeri Sedayu 4 Muntilan 

Kabupaten Magelang, dapat diketahui bahwa tingkat akhlak siswa 

diketahui presentase tingkat sangat tinggi 3,85%, tingkat tinggi 26,92%, 

tingkat sedang 42,31%, tingkat rendah 23,07%, tingkat sangat rendah 

3,85%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak siswa kelas 6 di 

SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang berada di kategori 

sedang dengan frekuensi 11 siswa. Hasil tersebut apabila ditampilkan 

dalam bentuk diagram dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Diagram Akhlak Siswa 
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5. Analisis Dua Variabel (Bivariat Analysis) 

Metode Bivariat Analysis digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variable atau lebih. 

Berikut hasil olah data dengan metode koefisien korelasi pearson 

menggunakan SPSS for Windows 16.00 dan Microsoft Excel yang 

menghasilkan sebagai berikut:  
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 Tabel 5. Analisis dua Variabel (bivariate analysis) 

  PEMAHAMAN 

PEMBELAJARAN 

PAI 

AKHLAK 

SISWA 

PEMAHAMA

N 

PEMBELAJA

RAN PAI 

Pearson 

Correlation 
1 .668** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 26 26 

AKHLAK 

SISWA 

Pearson 

Correlation 
.668** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 26 26 

Berdasarkan hasil bivariate analysis diatas menunjukkan 

pemahaman pembelajaran PAI dengan akhlak siswa memiliki korelasi 

yang kuat dengan nilai 0,668 sedangkan nilai P.Value pemahaman 

pembelajaran PAI dengan akhlak siswa adalah 0,000. Bila kita 

menggunakan nilai alpha sebesar 5%, jadi dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa terdapat hubungan 

ynag kuat dengan skor 0,668.  
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B. Pembahasan 

Penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) temuan yaitu: 1) Tingkat 

pemahaman pembelajaran PAI siswa kelas VI di SD Negeri Sedayu 4 

Muntilan Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang; 2) Akhlak 

siswa kelas VI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang 

termasuk dalam kategori sedang; dan 3) Terdapat hubungan antara tingkat 

pemahaman pembelajaran PAI terhadap Akhlak siswa siswa kelas VI di 

SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah apakah ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman pembelajaran PAI 

terhadap akhlak siswa kelas VI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang. Berdasarkan pendapat Sutrisno pemahaman berasal dari kata 

“paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. 75 Kaitanya 

dengan tingkat pemahaman peserta didik kelas VI tentang pembelajaran 

PAI, maka pemahaman peserta didik merupakan pemahaman mengenai 

berbagai masalah yang berkaitan dengan pembelajaran PAI khususnya 

pada pemahaman materi fiqih kelas VI. 

Penelitian ini menggunakan instrumen angket. Teknik analisa data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik uji prasyarat, analisis 

dua variabel, dan statistik deskriptif yang berupa persentase. Hasil 

deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 

pembelajaran PAI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

                                                             
75 Edy, Soetrisno. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta : Kencana 2011. Hal. 

24 
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Magelang diketahui presentase sangat tinggi 7,70%, tingkat tinggi 

26,92%, tingkat sedang 30,76%, tingkat rendah 36,92%, tingkat sangat 

rendah 7,70%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

pembelajaran PAI kelas 6 di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang berada di kategori sedang dengan frekuensi 8 siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti sebelumnya 

karena rata-rata peserta didik yang ditanya kurang memahami 

pembelajaran PAI. Kondisi tingkat pemahaman peserta didik kelas VI 

tentang pembelajaran PAI berkategori sedang tersebut menunjukkan 

bahwa peserta didik kelas VI sesungguhnya sudah dapat mengerti 

mengenai materi pembelajaran PAI meskipun belum secara keseluruhan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman anak seperti 

yang dikatakan Toha yaitu meliputi: psikologi antaranya usia anak yang 

bervariasi sehingga tingkat pemahamannya juga bervariasi, keluarga, 

dan kebudayaan.76 Selain itu, karakteristik anak yang cenderung malu 

atau segan kepada guru menjadikan jawaban yang diberikan lain dengan 

apa yang peserta didik pikirkan ketika peneliti melakukan observasi.  

Kemudian untuk hasil deskriptif kuantitatif pada tingkat akhlak siswa 

di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang dapat diketahui 

bahwa tingkat akhlak siswa diketahui presentase tingkat sangat tinggi 

3,85%, tingkat tinggi 26,92%, tingkat sedang 42,31%, tingkat rendah 

23,07%, tingkat sangat rendah 3,85%. Hasil tersebut dapat disimpulkan 

                                                             
76 Toha. M. “Perilaku  Organisasi”, CV Rajawali: Jakarta. Hal.135 
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bahwa akhlak siswa kelas 6 di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang berada di kategori sedang dengan frekuensi 11 siswa. Hal 

tersebut juga sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti 

sebelumnya karena di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang sendiri memiliki masalah kekurangan pada guru pengampu 

mata pelajaran PAI. Selain itu SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang juga tidak menekankan materi pembelajaran PAI seperti 

sekolah swasta agama islam pada umumnya. Dengan begitu untuk 

mendapatkan akhlak yang baik siswa SD Negeri Sedayu 4 Muntilan 

Kabupaten Magelang harus belajar mandiri diluar pembelajaran PAI di 

sekolah.  

Hubungan tingkat pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak 

siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang 

dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima yaitu “Terdapat hubungan antara 

pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa Kelas VI SD 

Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. Dengan kata lain, 

diduga pemahaman pembelajaran PAI efektif meningkatkan akhlak 

siswa Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang” 

karena memiliki korelasi yang kuat dengan nilai Person Correlationnya 

sebesar  0,668 sedangkan nilai Person value pemahaman pembelajaran 

PAI terhadap akhlak siswa adalah 0,000. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa untuk meningkatkan akhlak siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 

Muntilan Kabupaten Magelang dapat dilakukan melalui pembelajaran 
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PAI. Peran guru mata pelajaran PAI disini sangat dibutuhkan agar dapat 

menyampaikan pemahaman materi pelajaran PAI dan hal-hal yang dapat 

meningkatkan akhlak siswa melalui proses pembelajaran.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian penelitian, analisis, dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa tingkat pemahaman 

pembelajaran PAI kelas VI di SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten 

Magelang berada di kategori sedang dengan frekuensi 8 siswa. Sedangkan tingkat 

akhlak siswa dapat disimpulkan bahwa akhlak siswa kelas 6 di SD Negeri Sedayu 

4 Muntilan Kabupaten Magelang berada di kategori sedang dengan frekuensi 11 

siswa. 

Berdasarkan hasil bivariate analysis menunjukkan pemahaman pembelajaran 

PAI dengan akhlak siswa memiliki korelasi yang kuat sehingga hubungan tingkat 

pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 

4 Muntilan Kabupaten Magelang dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima yaitu 

“Terdapat hubungan antara pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa 

Kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pembelajaran PAI dapat meningkatkan 

akhlak siswa kelas VI SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, sebelum penulis mengakhiri penulisan 

skripsi ini, lebih lanjutnya penulis ingin memberikan saran-saran. Antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Untuk seluruh Guru (terutama Guru Pembelajaran PAI) untuk selalu 

meningkatkan kualitas dirinya dengan berbagi cara seperti mengikuti training, 

seminar dan workshop untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan 

pembelajaran PAI dengan metode yang lebih menarik sehingga tingkat 

pemahaman siswa pada pembelajaran PAI dan aklak siswa dalam kehidupan 

sehari-hari bisa lebih baik. 

2. Untuk seluruh Siswa (terutama siswa kelas VI) untuk selalu meningkatkan 

kualitas dirinya dengan berbagi cara seperti mengikuti kegiatan belajar tambahan 

di luar sekolah seperti mengikuti Program TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) 

dilingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan wawasan pengetahuan pada Pendidikan 

Agama Islam dan akhlak siswa tersebut.  

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian 

lebih lanjut dan juga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih 

tentang pemahaman pembelajaran PAI terhadap akhlak siswa dengan variabel 

dan populasi yang berbeda  
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PEMAHAMAN PEMBELAJARAN PAI 

 

No. PERNYATAAN SL KK TP 

1. Saya menyakini bahwa Allah itu satu (Esa), 

tiada Tuhan selain Allah  

   

2. Saya yakin bahwa Allah satu-satunya yang 

disembah 

   

3. Saya meyakini bahwa semua amal baik dan 

buruk dicatat oleh malaikat 

   

4. Saya meyakini bahwa al-Qur’an adalah kitab 

penyempurna dari kitab pendahulu sebagai 

pedoman hidup manusia 

   

5. Saya meyakini bahwa Muhammad adalah 

Nabi dan Rasul penutup,  yang menjadi suri 

tauladan bagi umat manusia 

   

6. Saya meyakini bahwa hari kiamat akan 

datang, dimana alam semesta dihancurkan dan 

akan ada hari dimana kita 

mempertanggungjawabkan perbuatan kita 

   

7. Saya meyakini bahwa semua yang terjadi pada 

kita adalah ketentuan dari Allah swt 

   

8. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika 

akan melakukan sholat 

   

9.  Saya mengerjakan sholat lima waktu setiap 

hari 

   

10. Saya mengerjakan sholat fardhu secara 

berjamaah di masjid atau rumah 

   

11. Saya mengerjakan puasa Ramadhan 1 bulan 

penuh 

   

12. Saya selalu menjalankan sholat tharawih 

selama bulan Ramadhan 

   

13. Saya berdo’a kepada Allah swt untuk kedua 

orang tua saya 
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14. Saya selalu berdzikir kepada Allah setelah 

melaksanakan sholat  

   

15.  Saya menjalankan Sholat Sunnah setiap hari    

 

  



78 

 

Lampiran 2 

INSTRUMEN AKHLAK SISWA 

 

NO. PERNYATAAN SL KK TP 

1. Saya sering membantu orang tua saya ketika 

dirumah 

   

2.  Saya peduli dengan orang-orang disekitar saya    

3. Ketika ada teman/orang yang membutuhkan 

bantuan, maka saya bersedia membantu 

   

4. Saya berusaha menasehati teman saya ketika 

melanggar peraturan disekolah 

   

5. Saya mengerjakan soal dengan jujur ketika 

ujian 

   

6.  Saya tidak pernah membully teman-teman saya    

7.  Ketika guru sedang menjelaskan dikelas, saya 

selalu memperhatikan dengan seksama 

   

8. Ketika ada teman sekelas yang mengalami 

kesulitan dalam pelajaran, maka saya akan 

membantu semampu saya 

   

9. Saya selalu menyayangi kakak dan adik saya    

10. Saya memaafkan teman saya apabila berbuat 

salah kepada saya 

   

11. Ketika dijalan bertemu dengan guru, saya 

mengucap salam 

   

12. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, 

saya membungkukkan punggung 

   

13. Saya tidak pernah marah balik kepada orang tua 

saya apabila orang tua saya sedang marah 

   

14. Saya selalu berpamitan kepada orang tua 

apabila akan pergi dari rumah 

   

15.  Saya membiasakan diri sebelum melakukan 

aktivitas sehari-hari saya selalu berdoa kepada 

Allah. 
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Lampiran 3 

 

UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
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Lampiran 4 

UJI RELIABILITAS INSTRUMEN  

PEMAHAMAN PEMBELAJARAN PAI 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 25 96.2 

Excludeda 1 3.8 

Total 26 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.927 .928 15 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ITEM_1 2.3600 .70000 25 

ITEM_2 2.2400 .66332 25 

ITEM_3 2.6800 .47610 25 

ITEM_4 2.1600 .80000 25 

ITEM_5 2.1600 .74610 25 

ITEM_6 1.7600 .77889 25 

ITEM_7 1.9600 .88882 25 

ITEM_8 2.1600 .74610 25 

ITEM_9 2.3600 .63770 25 

ITEM_10 2.3200 .62716 25 

ITEM_11 2.4000 .64550 25 

ITEM_12 2.4000 .70711 25 

ITEM_13 2.1600 .62450 25 

ITEM_14 1.4800 .77028 25 

ITEM_15 2.0800 .70238 25 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

32.6800 55.560 7.45386 15 

 

 

  

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 2.179 1.480 2.680 1.200 1.811 .083 15 

Inter-Item 

Covariances 
.229 -.080 .507 .587 -6.333 .011 15 

Inter-Item 

Correlations 
.464 -.216 .822 1.037 -3.808 .039 15 
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Lampiran 5 

UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 

AKHLAK SISWA 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 26 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 26 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.874 .877 15 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

34.0000 36.720 6.05970 15 

 

 

 

 

  

Summary Item Statistics 

 

Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 2.267 1.654 2.615 .962 1.581 .070 15 

Inter-Item 

Covariances 
.143 -.115 .400 .515 -3.467 .012 15 

Inter-Item 

Correlations 
.323 -.217 .839 1.056 -3.866 .056 15 
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Lampiran 6 

LUARAN HASIL ANALISIS DATA 

MENGGUNAKAN IBM SPSS VERSI 

Frequency Table 

 

PEMAHAMAN_PEMBELAJARAN_PAI 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19 1 3.8 3.8 3.8 

21 1 3.8 3.8 7.7 

24 1 3.8 3.8 11.5 

25 2 7.7 7.7 19.2 

26 1 3.8 3.8 23.1 

27 2 7.7 7.7 30.8 

28 1 3.8 3.8 34.6 

29 2 7.7 7.7 42.3 

30 1 3.8 3.8 46.2 

31 1 3.8 3.8 50.0 

32 1 3.8 3.8 53.8 

33 2 7.7 7.7 61.5 

34 1 3.8 3.8 65.4 

37 1 3.8 3.8 69.2 

39 2 7.7 7.7 76.9 
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41 2 7.7 7.7 84.6 

42 2 7.7 7.7 92.3 

44 1 3.8 3.8 96.2 

45 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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AKHLAK_SISWA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 19 1 3.8 3.8 3.8 

25 1 3.8 3.8 7.7 

27 1 3.8 3.8 11.5 

29 1 3.8 3.8 15.4 

30 3 11.5 11.5 26.9 

31 2 7.7 7.7 34.6 

32 2 7.7 7.7 42.3 

33 3 11.5 11.5 53.8 

34 1 3.8 3.8 57.7 

35 3 11.5 11.5 69.2 

38 1 3.8 3.8 73.1 

39 1 3.8 3.8 76.9 

40 1 3.8 3.8 80.8 

41 2 7.7 7.7 88.5 

43 2 7.7 7.7 96.2 
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Lampiran 6 

SURAT SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 7 

SURAT PENELITIAN SKRIPSI 
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Lampiran 8 

DOKUMENTASI  

 

 

Gambar.8. Dokumentasi dengan Wali Kelas VI dan Guru PAI 
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Gambar 9. Dokumentasi SD Negeri Sedayu 4 Muntilan Kabupaten Magelang 
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