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Latar belakang penelitian ini adalah bahwa seharusnya, siswa dapat berperilaku
baik terhadap orang tua, guru maupun teman sebayanya. Sehingga siswa idealnya
dapat memilki budi pekerti yang baik terhadap siapapun dimanapun mereka
berada sesuai dengan yang diajarkan dalam pendidikan di sekolah. Akhlak siswa
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah religiusitas.
Siswa yang memilki religiusitas yang baik, seharusnya juga mempunyai akhlak
yang baik terhadap semua orang. Namun kenyataannya, ada beberapa siswa yang
kurang baik dalam bersikap kepada guru dan temannya. Oleh karena itu perlu
diadakan penelitian tentang pengarun religiusitas terhadap akhlak siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh religiusitas terhadap
akhlak siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri Tempel Sleman Yogyakarta.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan kuantitatif. Populasi penelitian
ini adalah siswa kelas XI di MAN Tempel Sleman Yogyakarta yang berjumlah
196 siswa yang terdiri dari kelas XI Ipa 1, XI Ipa 2,XI Ipa 3,XI Ips 1,XI Ips 2,XI
Ips 3, XI Keagamaan dengan jumlah sampel sebanyak 66 siswa. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan metode angket. Analisis instrument meliputi
uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan dari 40 butir soal
terdapat 35 butir soal terbukti valid, sedang hasil uji reliabilitas menunjukkan
koefisien reliabilitas sebesar 0,728 untuk uji religiusitas siswa dan 0,878 untuk
akhlak siswa dan dinyatakan reliabel. Analisis data meliputi analisis uji product
moment dan uji hipotesis. Uji prasyarat dilakukan dengan melakukan uji
normalitas dan linearitas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada uji regresi linier sederhana (F hitung =
46.729 > F tabel = 0,244). Karena F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak
dan Ha diterima. Hal ini berarti persamaan regresi linier sederhana Y atas X
bersifat nyata atau ini juga berarti bahwa religiusitas secara bersama-sama
berpengaruh terhadap akhlak. Dari hasil perhitungan juga diperoleh bahwa
besarnya kontribusi religiusitas terhadap akhlak sebesar 42.2%. nilai tersebut
terlihat dari besarnya R Square, yaitu sebesar 0. 422. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor penting dalam akhlak. Koefisien
determinasi yang menunjukkan nilai sebesar 0.422 yang berarti bahwa religiusitas
dapat meningkatkan terhadap akhlak sebesar 42.2%, sedangkan sisanya sebesar
( 100% - 42.2=57,8%) menunjukkan faktor lain yang mempengaruhi akhlak.
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