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ABSTRAK 

PENGARUH SPRITUALITAS TEHADAP AKHLAK SISWA MTS NEGERI 4 

SLEMAN  

 

OLEH: 

EPRAWADI(13422092) 

 

spiritual merupakan bentuk dari kata “spirit”. Dalam bahasa Inggris, 

“spirit” berarti a person‟s mind atau person‟s soul. Kemudian spiritual berarti 

Human Spirit atau Human Soul atau Not Physical Things. Dalam bahasa 

Indonesia spiritual diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kejiwaan (rohani atau batin).tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa besar 

pengaruh spritualitas terhadap akhlak siswa MTs Negeri 4 sleman 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif, 

cara pengambilan datanya dengan  menggunakan penyebaran angket. Informan 

penelitian ini adalah siswa dan siswi dari MTs negeri 4 sleman.  

 Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan spritualitas memiliki peran 

penting terhadap akhlak siswa serta memiliki hubungan yang relepan terhadap 

akhlak siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yang diperoleh dari 

spritualitas sebesar 35,8%.Hal ini membutikan bahwa betapa pentingnya siswa 

dalam melakukan spriualitas untuk mencapai akhlak yang mulia 

 

 

Kata kuncinya:spritualitas dan akhlak. 
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MOTTO 

 

 

Yang paling mulia keimanan seseorang mu’min adalah yang paling bagus 

akhlaknya. 

(HR.At-Tirmizi) 

 

 

Barang siapa yang jernih hatinya maka allah akan memperbaiki pula kenyataan yang 

ada pada wajah nya. 

(Umar Bin Khatab)  
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KATA PENGANTAR 

 

 

بََرَكبتَُ َّ َرْحَوةُ هللاِ  َّ  السَّالَُم َعلَْيُكْن 

ًْفُِسٌَب  ِر أَ ّْ ًَعُُْذ بِبّلِلِ ِهْي ُشُر َّ  ٍْ ًَْستَْغفُِر َّ ًَْستَِعْيٌَُُ  َّ ِ ًَْحَوُدٍُ  إِىَّ اْلَحْوَد ّلِِلَّ

َهْي يُْضلِْل فاَلَ  َّ ِِْد هللاُ فاَلَ ُهِضلَّ لََُ  ِهْي َسيِّئَبِت أَْعَوبلٌَِب، َهْي يَ َُبِدَي لََُ. َّ

ًدا َعْبُدٍُ  َُِد أَىَّ ُهَحوَّ أَْش َّ ْحَدٍُ الَ َشِرْيَك لََُ  َّ َُِد أَْى الَ إِلَََ إاِلَّ هللاُ  أَْش َّ

َهْي تَبَِعُِْن بِإِْحَسبٍى  َّ  َِ َصْحبِ َّ  َِ َعلَى آلِ َّ ٍد  ُنَّ َصلِّ َعلَى ُهَحوَّ لَُُ. اَللَِّ ْْ َرُس َّ

ْيِي. ِم الدِّ ْْ  إِلَى يَ

 Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan serta serahkan kepada 

Sang Khalid Allah SWT, Yang Maha Mengetahui dari segala sumber Ilmu 

Pengetahuan, Dia-lah yang telah memberikan kemampuan lahir dan batin kepada 

setiap Hamba-Nya, serta yang telah memberikan kami kesehatan dan kebahagiaan 

baik Jasmaniah maupun Rohaniah, dengan berkat rahmat dan hinayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Adapun judul 

skripsi ini yaitu:PENGARUH SPRITUALITAS TERHADAP AKHLAK MTs 4 

SLEMAN  

 Dan tidak lupa pula shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada 

junjungan Nabi Agung, Nabi Penuntun Umat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang 

telah menunjukkan serta membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang 
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benderang yakni Addinul Islam. Dan juga sebagai sang inspirator dan motivator 

sukses sejati dalam hidup ini dan kehidupan akhirat nanti, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat akhir untuk meraih gelar Sarjana 

Pendidikan Agama Islam (S.Pd.) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta.  

 Cukup banyak kesulitan dan hambatan yang penulis rasakan saat 

menyusun skripsi ini, namun berkat do‟a, usaha, dan bantuan dari dosen 

pembimbing, rekan-rekan, orang tua ku tercinta, dan pihak-pihak yang telah 

terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi 

ini, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selain 

itu penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah bersusah payah serta sudi memberikan bantuan, dorongan 

dan semangat dalam penulisan skripsi ini, antara lain: 

1. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,Nandang 

Sutrisno,SH.,M.Hum.,LLM.,Ph.D. beserta seluruh jajarannya yang telah 

memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi 

mahasiswa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Ibu Dr. Junanah, MIS. Selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  

4. Bapak Drs. M. Hajar Dewantara, M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam 

Indonesia. 
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5. Bapak Drs.Aden Wijdan S.Z.,M.Si   Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, dan terima kasih 

juga atas waktu dan tenaganya. 

6. Bapak Drs.Mujiyono,M.Pd.I Selaku Kepala Madrasah MTs Sleman Kota. 

beserta seluruh jajaran yang telah sudi dan bersedia memberikan izin, waktu 

serta tempat untuk dijadikan penelitian penulis.  

7. Bapak Drs.H.A Hidayatullah Al Arifin,M.Pd. Selaku Waka Urusan 

Kurikulum Madrasah MTs Sleman Kota, yang telah sudi meluangkan waktu 

dan tenaga untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Budi 

baik bapak tidak akan pernah saya lupakan. Mudah-mudahan semua jasa 

dan budi baik bapak mendapat balasan dari Allah SWT. Amiiin......  

8. Bapak Sukur dan Ibu Patmawati sebagai kedua orang tuaku, yang selalu 

memberikan dukungan, motivasi dan nasehat dengan ikhlas dan tulus dalam 

setiap do‟anya yang tiada henti untukku, allâhummaghfirlîî wa liwâlidayya 

warhamhummâ kamâ rabbayânî Shâghîrâ.........Serta Kakek dan Nenekku 

yang saya sayangi yang tidak pernah henti memberikan ku semangat dan 

dukungan serta do‟anya.dan kakak,paman, dan adekku yang selalu memberi 

motivasi kepadaku 

9. Teman-teman Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam 

angkatan 2013 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terima kasih atas 

kebersamaan kita selama ini, saat-saat bersama kalian sungguh 

menyenangkan. Kebaikan teman-teman semua tidak akan saya lupakan. 

Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berkumpul kembali.  
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10. Sahabat-sahabat tersayang dan saya banggakan yang telah bersama-sama 

(Fauzan,Adib,Rio,Ivan,Farid,Risdianto,M.Sodiq,Rojib,Herman,Mahader,An

dri,dan dua abang Aby) terima kasih atas segala suka duka yang kita alami 

bersama. Mudah-mudahan Allah SWT yang akan membalas budi baik 

kalian semua. Amiiin..... 

11. Terima kasih kepada teman-teman IKMAA yang selalu memberi motivasi 

maupun semangat,semoga allah mensukseskan kita semua dan organisasi 

pondok kita bisa berkembang lebih maju 

12. Terima kasih kepada mbak Tuti Alawiyah yang telah mengajarkan bahasa 

inggris nya,sehngga bisa lulus CEPT nya 

13. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku IKAPABA yang telah 

memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini 

14. Dan semua pihak yang ikut membantu kelancaran penelitian ini yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu 

 Penulis  menyadari   sepenuhnya   bahwa  skripsi  ini  masih  jauh   dari 

sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

 Demikianlah yang dapat penulis hantarkan. Mudah-mudahan skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam 

ilmu pengetahuan. Dan Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan 

kemudahan kepada kita dalam menjalankan ikhtiar di jalan-Nya. Amin... 
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