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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Agama Islam sangat erat  kaitannya dengan pendidikan 

pada umumnya. Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan 

siswa terhadap Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan 

misi Islam yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlaqul 

karimah. Adapun tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan 

akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang 

bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi.  

Islam sebagai gerakan pembaharuan moral dan sosial dengan Nabi 

Muhammad saw sebagai pembawa risalah sejak abad ketujuh, secara tegas 

telah menyatakan bahwa tugas utamanya adalah sebagai penyempurnaan 

akhlaq manusia, seperti yang disebutkan oleh Mushthafa Dieb al-Bugha 

(2002 :142)  :  

?at??c?�A? Éuc?A?�?a?c?�k???a? È? Éo�a?????j a?�a?d??�???uo�?�? ??? ??o�?o??� O????o
Yang artinya : “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan 
akhlak” (H.R. Imam Bukhori dan Hakim dan Baihaqy dari Abu Hurairah r.a). 

Karena itu ia patut dijadikan teladan : 

�????�a??O??a??j ????a?a? ?I�Ê? o�?? a?A? a?�? cg??a?a? a?Ö� o???oçæ 
Yang artinya ; “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu)…” (QS. Al-Ahzab :21). 
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Akhlak dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, 

tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang muthlak. Nilai-nilai baik 

dan buruk, terpuji dan tercela berlaku kapan dan di mana saja dalam aspek 

kehidupan, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ajaran akhlak dalam Islam 

sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang 

hakiki –bukan semu- bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh 

Al-Qur’an dan Sunnah, dua sumber akhlak dalam Islam (Yunahar, 1999 : 17). 

Seseorang yang memiliki aqidah yang kuat pasti akan melakukan 

ibadah yang tertib, memiliki akhlak yang mulia dan bermu’amalat dengan 

baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT kalau tidak 

dilandasi dengan aqidah. Seseorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila 

tidak memiliki aqidah yang benar. Begitu seterusnya bolak-balik dan 

bersilang (Yunahar, 2000 : 10), maksudnya adalah bahwa seseorang ketika 

hidupnya harus mempunyai nilai-nilai aqidah yang baik dan benar agar 

terwujudnya akhlak yang mulia selama hidupnya dan tentu selalu diridloi 

oleh Allah SWT.  

Pengembangan anak adalah perubahan-perubahan yang dialami anak 

menuju kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progesif dan 

kesinambungan, baik menyangkut fisik ( jasmani ) maupun psikis ( rohani ). 

Melihat pengertian perkembangan anak di atas maka pendidikan akhlak 

kepada siswa sangat penting sekali untuk membina siswa agar siswa selalu 

berakhlak baik dan selalu sehat jasmaninya. Ketika siswa tidak dibina maka 

terjadilah akhlak siswa yang buruk, oleh sebab itu kenakalan siswa dapat 
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diartikan suatu sifat anak yang tidak dapat mengendalikan dan mengontrol 

ekspresi emosi.  

Pengaruh pertama yang diterima oleh seorang anak dalam hidupnya  

ialah pengaruh sosok-sosok yang berada disekitarnya. Di lingkungan rumah 

mereka adalah ayah, ibu dan keluarganya. Ketika beranjak besar, ia mulai 

bergaul dengan anak-anak usia sebayanya atau yang lebih tua darinya, lalu 

tiba gilirannya ia akan bergaul dengan mengenal sosok guru di sekolah. Satu 

hal yang menguatkan bahwa anak-anak itu terpengaruh oleh sosok guru ialah 

ucapan Uqbah bin Abu Sufyan dalam Jamaluddin (2001 : 6) kepada seorang 

guru yang dipercaya mendidik putra-putranya seperti yang dikutip oleh Al-

Jahizh berikut ini, “ Sebelum kamu memperbaiki akhlak putra-putraku, 

sebaiknya kamu perbaiki dahulu akhlakmu sendiri. Soalnya mata mereka 

terikat dengan matamu. Sesuatu yang baik menurut mereka ialah apa yang 

kamu anggap baik, dan sesuatu yang buruk menurut mereka ialah apa yang 

kamu anggap buruk “.  

Peran pendidikan akhlak terhadap perilaku siswa sangat erat 

hubungannya dengan peran seorang guru terhadap anak didiknya, karena guru 

adalah orang tua yang kedua selain orang tua yang melahirkan dan orang tua 

di lingkungannya. Kalau dilihat dari peran guru yang begitu penting, maka 

guru diartikan pendidik yang memproses pembentukan akhlak anak siswa dan 

mencerdaskan siswa dalam pembelajaran disekolah. 

Seperti sabda Rasulullah saw :  

�?a? a? � Ð? a??I�a?c?�??auÉg?I�oC???c?�c?c?oa?�??a? a?�?a?C??o�?o????|??  
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Yang artinya ; “ Tidak ada pemberian seorang bapak kepada anaknya yang 
lebih baik dari budi pekerti yang luhur “ ( Muhammad Nur Abdul Hatilah 
dan H. R. At-Tirmidzi  2001:179 ) 
 

A?o?aa?j a?c?a??I�a?�a???a????a??I�oa?�?A?a?A?o??I�a?�a?a??Uo�A?C??o�?o??|????  

Yang artinya ; “ Ajarkanlah kebaikan kepada anak -anak kamu dan keluarga 
kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik “ ( H. R. at-
Tirmidzi, Muhammad Nur Abdul Hatilah dan ‘Abdul Ar-Razaq dan Sa’id Bin 
Manshur 2001:179 ) 
 

Didalam Hadits yang diterangkan di atas maka pendidikan akhlak dan 

penyerapannya sangat penting sekali bagi siswa, sampai diibaratkan kertas 

yang putih, ketika kertas itu ditulis dengan rapi maka rapilah buku itu, begitu 

pula siswa ketika siswa diberi pendidikan akhlak yang baik maka baik pula 

akhlaknya. 

Para remaja -sebagai peserta didik- pada umumnya menghadapi 

problema-problema yang menyangkut agama dan budi pekerti. Karena masa 

remaja adalah, masa dimana remaja mulai ragu-ragu terhadap kaidah-kaidah 

akhlak dan ketentuan agama  (Zakiah,  1975 : 172). Keraguan atau 

kebimbangan itu mungkin berakhir dengan tunduk kepadanya atau 

menantangnya. Kebimbangan pikiran remaja memantul kepada tingkah laku 

mereka, sehingga mereka tampak berbeda sekali dalam periode umur ini. 

Ketegangan-ketegangan emosi, peris tiwa-peristiwa yang menyedihkan dan 

keadaan yang tidak menyenangkan mempunyai pengaruh besar dalam sikap 

remaja terhadap masalah-masalah agama dan akhlak. 

Sekolah dalam beberapa hal sangat dibutuhkan oleh beberapa remaja -

sebagai peserta didik- dalam membantu masalah-masalah yang mereka 
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hadapi, seperti mereka ingin mengetahui cara belajar yang baik, mereka ingin 

mengetahui cara mempersiapkan diri untuk ujian, dan mereka ingin agar mata 

pelajaran pendidikan akhlak menjadi salah satu mata pelajaran pokok di 

sekolah, juga termasuk masalah yang diharapkan oleh remaja pada bantuan 

sekolah untuk mengatasinya (Zakiyah, 1975 : 200). Mungkin hal itu 

disebabkan oleh karena mereka membutuhkan pengertian yang betul tentang 

ajaran pendid ikan akhlak melalui sekolah, serta dapat didiskusikan 

sebagaimana halnya dengan pendidikan lainnya. Mereka belum tentu 

mendapatkannya di rumah atau dalam masyarakat sehingga pendidikan 

akhlak sangat diperlukan sekali dalam rangka membentuk pribadi-pribadi 

yang berakhlakul karimah.   

Pendidikan akhlak yang diterapkan dalam Sekolah Menengah 

Kejuruan Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten lebih menekankan pada 

perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul-rasul Allah dan 

meneladani sifat mulia Rasul-rasul Allah dengan memberikan contoh 

perilaku-perilakunya, seperti rasa adil, sikap ridho, beramal shaleh, qana’ah, 

tasamuh (toleransi) dan lain sebagainya. Sehingga dengan diajarkan dan 

dipraktekkannya perilaku-perilaku ini di sekolah dapat membuat siswa 

mengamalkannya di dalam maupun di luar sekolah dengan baik dan benar. 

Akan tetapi, dari beberapa siswa di sekolah ini masih ada yang belum bisa 

mengamalkannya dengan baik, di karenakan pola tingkah laku seorang siswa 

tidak bisa terlepas dari pola tingkah laku siswa-siswa lain di sekitarnya. 

Siswa-siswa lain yang menjadi teman sepergaulannya sering kali 
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mempengaruhi kepribadian seorang anak/siswa. Dari teman bergaul itu, siswa 

akan menerima norma-norma atau nilai-nilai sosial yang ada dalam 

masyarakat kemudian terbawa di lingkungan sekolahnya. Apabila teman 

bergaulnya baik, dia akan menerima konsep-konsep norma yang bersifat 

positif. Namun apabila teman bergaulnya kurang baik, sering kali akan 

mengikuti konsep-konsep yang bersifat negatif. Akibatnya terjadi pola 

tingkah laku yang menyimpang pada diri siswa tersebut. Misalnya dalam 

beberapa hal yang terjadi di sekolah ini ada seorang siswa yang mempunyai 

kebiasaan memeras temannya sendiri, kemudian ada siswa lain yang 

menirunya dengan berbuat hal yang sama. Oleh karena itu, menjaga 

pergaulan, memilih lingkungan pergaulan dan penerapan perilaku yang baik 

di sekolah itu sangat penting bagi siswa untuk membentuk akhlaq al-karimah.   

Fenomena semacam ini, mendorong penulis melakukan penelitian 

untuk melihat lebih dekat, bagaimana hubungan pendidikan akhlak yang 

diterapkan di SMK Tunggal Cipta Manisrenggo ini dengan perilaku siswa 

yang bermacam-macam bentuknya. Penulis mengambil siswa kelas X SMK 

untuk diambil sampling sebagai penelitian, yang mana kelas X SMK ini yang 

memang paling banyak tingkah laku yang mereka lakukan daripada kelas XI 

atau kelas XII. Walaupun pihak sekolah yang mendidik sekolah kejuruan, 

dalam kejuruan mesin, multimedia dan sebagainya, dan bukan sekolah Islami, 

tetapi diterapkan juga pelajaran pendidikan akhlak yang akan 

menyempurnakan perilaku mereka dalam sehari-hari, baik di sekolah, di 

rumah ataupun di masyarakat. 
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B. Penegasan Istilah 

1. Pendidikan Akhlak 

a. Pendidikan akhlak terdiri dari dua kata, pendidikan dan akhlak. 

Pendidikan sendiri diartikan suatu proses penanaman sesuatu 

kedalam diri manusia (Al-Attas, 1990 :60) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan 

suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan latihan ;  proses, perbuatan, cara mendidik 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 204).  

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akhlak 

diartikan budi pekerti ; kelakuan (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1989: 15).  

Ahmad Amin dalam Asmaran (2002; 3) mengatakan bahwa 

“akhlak ialah kebiasaan kehendak”, ini berarti kehendak itu bila 

dibiasakan akan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak. 

Contohnya, bila kehendak itu dibiasakan memberi, maka kebiasaan 

itu ialah akhlak dermawan.  

Namun demikian, pengertian pendidikan akhlak pada 

penulisan ini tidak dipisahkan. Sehingga pendidikan akhlak 

dimaknai menjadi satu is tilah yang mempunyai pengertian “Suatu 

proses mengarahkan atau mendidik anak mengenai ajaran baik dan 
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buruk agar tercapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu bahagia di 

dunia dan di akhirat. 

b. Cara mendidik Akhlak bagi seorang anak adalah dengan 

mendisiplinkan sang anak, mendidiknya, dan mengajarinya tentang 

kebaikan akhlak serta melindunginya dari teman-teman yang 

berperangai buruk, kemudian si anak disibukkan oleh kegiatan 

mempelajari Al-Qur’an, Al-Hadits dan riwayat-riwayat tentang 

orang-orang yang baik untuk menumbuhkan dalam jiwanya rasa 

cinta terhadap orang-orang saleh (Al-Ghazali, 2001; 142-144). 

c. Yang ditanamkan dalam mendidik akhlak pada anak terdapat empat 

perkara. Pertama, perbuatan yang baik atau buruk; kedua, 

kemampuan melakukan perbuatan; ketiga, kesadaran akan 

perbuatan itu; keempat, kondisi jiwa yang membuatnya condong 

kepada salah satu dari dua perkara–yang baik atau yang buruk (Al-

Ghazali, 2001; 86). 

d. Metode dalam mendidik akhlak anak adalah menjalankan teknik 

kebalikan dari setiap apa yang diinginkan dan diidam-idamkan oleh 

hawa nafsu (Al-Ghazali, 2001; 112). Jadi, ringkasnya adalah 

melaksanakan apa yang telah ditekadkan. Sedangkan materi yang 

mencakup pendidikan akhlak termasuk materi dalam Pendidikan 

Islam, karena Pendidikan Islam mempunyai tujuan utama, yaitu 

pembentukan akhlak yang sanggup menghasilkan orang-orang yang 

bermoral, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang 



9 
  

 
 

benar dan akhlak yang tinggi. Jadi, materi yang diajarkan berupa 

aqidah, ibadah, akhlak, jasmani, rohani, intelektual dan sosial 

(M.Azmi, 2006; 36-43). 

2. Perilaku 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan atau linkungan yang terwujud 

dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1989 : 204). Maksud dari perilaku disini 

adalah tindakan atau ucapan yang dihasilkan seseorang dari rangsangan 

atau lingkungan disekitarnya. 

3. Keagamaan 

Dalam pengertiannya, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur 

tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya. Sedangkan “keagamaan” diartikan sebagai 

yang berhubungan dengan agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005: 13).  

4. Sekolah Menengah Kejuruan Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten 

Sekolah Menengah Kejuruan yang dikelola oleh Yayasan Tunggal 

Cipta Manisrenggo Klaten merupakan nama kota di daerah Jawa Tengah.  

Berdasarkan uraian di atas maka maksud dari penelitian ini adalah 

hubungan pendidikan akhlak terhadap siswa yang dapat diambil dan 

diterapkan siswa di lingkungan sekolahnya yang sumber ajarannya dari 
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sifat-sifat dan contoh-contoh perilaku para Rasul. Sehingga penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa, adakah Hubungan Pendidikan Akhlak dengan 

Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMK Tunggal Cipta Manisrenggo 

Klaten tahun ajaran 2010/2011.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan diteliti adalah “Adakah Hubungan Pendidikan 

Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMK Tunggal Cipta 

Manisrenggo Klaten ?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah, untuk Mengetahui 

Hubungan Pendidikan Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas 

X SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut  : 

a. Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dan pengetahuan konkrit tentang hubungan 

pendidikan akhlak dengan perilaku keagamaan siswa 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan oleh peneliti 

lain sebagai bahan acuan dan pembanding dalam mengkaji lebih 

lanjut tentang Hubungan Pendidikan Akhlak dengan Perilaku 
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Keagamaan Siswa Kelas X SMK Tunggal Cipta Manisrenggo 

Klaten. 

c. Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi instansi pendidikan terkait pada umumnya dan SMK 

Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten pada khususnya, dalam usaha 

pendidikan akhlak untuk menyempurnakan perilaku keagamaan 

siswa. 

E. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka yang penulis jadikan dasar diantaranya : 

1. Abdul Qholiq ( UMS, 2011 ) dengan judul “ Hubungan Prestasi Belajar 

Agama Islam dengan Akhlak Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 10 

Tipes Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010 “. Menyimpulkan bahwa, 

adanya hubungan positif antara Prestasi Belajar Agama Islam dengan 

Akhlak Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta Tahun 

Ajaran 2009/2010 yang berkategori baik dengan terbukti perolehan 

perhitungan yang dikonsultasikan dengan r tabel, ternyata antara variabel 

X (Pendidikan Agama Islam) dengan variabel Y (Akhlak Siswa) pada 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun ajaran 

2009/2010 ada peran positif. 

Pembuktian tersebut dengan Koefisien Korelasi Product Moment sebesar 

0.5008>0.442 (10%) maupun 0.5008>0.344 (5%). Berarti terbukti pula 

adanya hubungan positif antara variabel Pendidikan Agama Islam 
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dengan variabel Akhlak Siswa kelas IV SD Muhammadiyah 10 Tipes 

Surakarta.  

2. Marganus Satya ( UMS, 2008 ) dengan judul “ Peran Pendidikan Akhlak 

terhadap Pembentukan Perilaku Ihsan Kepada Orang Tua Pada Siswa-

Siswi MA Plus At-Taqwa Nguter Sukoharjo Tahun Ajaran 2007/2008. 

Menyimpulkan bahwa, ada peran positif Pendidikan Akhlak terhadap 

perilaku ihsan kepada orangtua yang diambil dari hasil skor Pendidikan 

Akhlak tinggi dan tingkat perilaku ihsan kepada orangtua juga tergolong 

tinggi, dengan arti jika Pendidikan Akhlak baik maka perilaku ihsan 

kepada orangtua juga baik. 

3. Dyah Ayuningtyas ( UMS, 2010 ) dengan judul   “ Hubungan 

Pembelajaran Aqidah Akhlak dengan Akhlak Siswa SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009 “. 

Menyimpulkan bahwa, pembelajaran Aqidah Akhlak tidak mempunyai 

hubungan terhadap akhlak siswa, hal tersebut terbukti dengan hasil 

observasi dan wawancara dan juga angket pembelajaran Aqidah Akhlak 

yang hasilnya setelah melakukan uji hipotesa dengan taraf signifikasi 5% 

yang memiliki taraf kepercayaan 95% adalah 0.0361 lebih kecil dari 

angka pada tabel Koefisien Korelasi Product Moment untuk N=28 yaitu 

0.374. Dengan demikian Hipotesa Alternatif (Ha) ditolak dan Hipotesa 

Nihil (Ho) diterima yang berarti tidak signifikan, jadi pembelajaran 

Aqidah Akhlak tidak mempunyai hubungan dengan Akhlak siswa. 
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4. Sumarsih ( UNU, 2009 ) dengan judul “ Pengaruh Prestasi Belajar 

Aqidah Akhlak Terhadap Perilaku Siswa Kelas III-IV MI Nur Hidayatus 

Shibyan Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 

Ajaran 2007/2008 “. Menyimpulkan bahwa, ada pengaruh positif antara 

prestasi belajar Aqidah Akhlak terhadap perilaku siswa, hal tersebut 

dapat dilihat melalui analisis data Kuantitatif Product Moment yang 

membuktikan hasil r pengolahan data lebih besar dari r tabel, atau ??  > ?? , 0,874 > 0,408 pada taraf signifikan 1% (kepercayaan 99%) dan 0,874 

> 0,316 pada taraf signifikan 5% (kepercayaan 95%). Maka pada N=39 

(Ha) diterima dan (Ho) ditolak. Berarti ada pengaruh positif antara 

prestasi belajar Aqidah Akhlak terhadap perilaku siswa yang dapat 

dilihat apabila anak prestasi belajarnya tinggi mendapat nilai angket 

tinggi dan anak prestasi belajarnya rendah mendapat nilai angket yang 

rendah.  

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan kembali, bahwa : 

1. Pendidikan akhlak terdiri dari dua kata, pendidikan dan akhlak. 

Pendidikan sendiri diartikan suatu proses penanaman sesuatu kedalam 

diri manusia (Al-Attas, 1990 :60) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan suatu 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan ;  proses, perbuatan, cara mendidik (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1989 : 204).  
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Sedangkan akhlak menurut Ahmad Amin dalam Asmaran (2002; 3) 

adalah “akhlak ialah kebiasaan kehendak”, ini berarti kehendak itu bila 

dibiasakan akan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak. 

Contohnya, bila kehendak itu dibiasakan memberi, maka kebiasaan itu 

ialah akhlak dermawan.  

Maka dari penjelasan di atas, maksud dari pendidikan akhlak adalah  

suatu proses mengarahkan atau mendidik anak mengenai ajaran baik dan 

buruk agar tercapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu bahagia di dunia 

dan di akhirat. 

2. Perilaku keagamaan terdiri dari dua kata perilaku dan keagamaan.  

Perilaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah 

tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau linkungan yang 

terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 204). Maksud dari 

perilaku siswa disini adalah tindakan atau ucapan yang dihasilkan oleh 

siswa dari rangsangan atau lingkungan disekitarnya. 

Keagamaan. Dalam pengertiannya, agama adalah ajaran, sistem yang 

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan 

manusia dan manusia serta lingkungannya. Sedangkan “keagamaan” 

diartikan sebagai yang berhubungan dengan agama (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2005: 13). 
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Maka dari penjelasan di atas, maksud dari perilaku keagamaan adalah 

perilaku/tindakan siswa yang dilakukan sehari-hari sesuai dengan ajaran 

agama Islam.  

3. Maksud dari hubungan Pendidikan Akhlak dengan perilaku keagamaan 

siswa dalam penulisan ini adalah proses mengarahkan atau mendidik 

siswa mengenai ajaran akhlak yang baik dan buruk agar siswa merespon 

dan mewujudkan ajaran akhlak tersebut dalam sikap atau ucapan. Maka 

dalam hal ini penulis menyimpulkan hipotesis bahwa ada hubungan 

positif pendidikan akhlak dengan perilaku siswa yang melibatkan cara, 

isi dan  metode pendidikan akhlak yang akan diajarkan dan kemudian 

dipraktekkan siswa lewat ucapan maupun sikap/perilakunya dalam 

lingkup sekolah maupun di sekitarnya. 

Untuk hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X 

dan Y, penulis mengambil hipotesis alternatif  (Ha), hipotesis ini  

menyatakan adanya hubungan antara variabel X (Pendidikan Akhlak) 

dan variabel Y (Perilaku Keagamaan Siswa) kelas X SMK Tunggal 

Cipta Manisrenggo Klaten Tahun Ajaran 2011/2012. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian ganda 

yaitu menggabungkan dua metode penelitian yang dalam hal ini metode 

penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

ganda ini dipakai untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendidikan 

Akhlak terhadap Perilaku Keagamaan Siswa dilihat dari pengaruh langsung 
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terhadap data pengumpulan angket dalam bentuk score dan pengaruh 

terhadap individu siswa itu sendiri. 

Jenis metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah kuantitatif 

korelasional. Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 251) menyatakan bahwa 

kuantitatif koresional bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan 

dan apabila ada berapa erat hubungannya atau tidak adanya hubungan itu. 

Adapun metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, yaitu 

melakukan pengamatan untuk selanjutnya menarik kesimpulan.  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research), yakni suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi 

yang mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap 

mengenai unit sosial tersebut (Saifuddin, 1999 : 8). Penelitian ini 

berdasarkan pada bidang keilmuan, yakni penelitian yang obyek-

obyeknya berupa gejala atau fenomena sosial di bidang pendidikan, yang 

dalam hal ini lembaga yang menjadi tempat penelitian ialah SMK 

Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten. Adapun informasi yang diperoleh 

ialah dengan melakukan interview dan kuesioner. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan 

deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang fakta-fakta yang terdapat di suatu obyek 
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tertentu secara menyeluruh dan diteliti sesuai dengan persoalan yang 

akan dipecahkan (Hasan, 2002 : 33) 

2. Metode Penentuan Subjek 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek dalam penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 115). Adapun dalam penelitian ini yang 

akan menjadi populasi adalah semua Siswa Kelas X SMK Tunggal 

Cipta Manisrenggo Klaten. Adapun jumlah Siswa Kelas X SMK 

Tunggal Cipta Manisrenggo sebanyak 299 siswa. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 117), Untuk mengambil sampel sebagai 

pedoman adalah apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi, tetapi apabila subjeknya besar maka dapat diambil 10-15% 

atau 20-25% atau lebih (Suharsimi Arikunto, 1998 : 120). 

Dalam penetapan sampel, penulis mengambil 25 % dari 

keseluruhan siswa kelas X yang berjumlah 299 siswa. Dengan 

demikian sampel yang penulis ambil adalah 299 x 25 % = 74.75 

siswa. Untuk mempermudah dalam penghitungan maka jumlah 

sampel diambil 75 siswa. 
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c. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar 

mewakili populasi (Hadari Nawawi, 1983 : 152). Penarikan sampel 

dilakukan dengan teknik Sampel Random, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan jalan memberikan kemungkinan yang 

sama bagi individu yang menjadi anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Angket 

  Metode angket atau kuisioner adalah pengumpulan data 

melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun untuk mendapatkan 

informasi atau keterangan dari responden. Selanjutnya penulis akan 

menggunakan angket terbuka. Angket terbuka yaitu daftar 

pertanyaan tanpa disediakan kemungkinan jawaban, sehingga 

responden harus memformulasikan sendiri isian jawaban yang 

dinilainya paling sesuai (Sanapiah, 1981 : 4-5). Metode angket ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan pendidikan 

akhlak terhadap perilaku keagamaan siswa yang didapat melalui 

jawaban dari angket yang dibagikan kepada Siswa Kelas X SMK 

Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten.  
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b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diselidiki 

(Sutrisno Hadi, 2000 : 136). Dalam peneliti ini penulis akan 

langsung datang ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai letak geografis, keadaan guru dan siswa, daftar siswa 

kelas X SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten, sarana dan 

prasarana serta kegiatan pendidikan akhlak beserta metodenya. 

c. Metode Interview atau Wawancara 

Metode wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara 

(Sutrisno Hadi, 2000 : 192). Dalam hal ini, penulis akan 

menggunakan metode interview terpimpin dengan pertimbangan: 

1) Interview bebas terpimpin luwes, tidak baku tetapi terarah.  

2) Interview bebas terpimpin paling sering digunakan dalam suatu 

penelitian.  

 Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui lebih 

dalam tentang Hubungan Pendidikan Akhlak dengan Perilaku 

Keagamaan Siswa Kelas X SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten 

dan memperoleh data penunjang tentang faktor-faktor penunjang 

prestasi belajar dibidang Pendidikan Akhlak. 
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d. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang 

ditunjukkan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu 

melalui sumber dokumen (Surahmad,1999 : 123). Sedang menurut 

Suharsimi Arikunto (1998 : 221), metode dokumentasi adalah metode 

yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel atau hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, buku-buku dan sebagainya. Metode ini 

akan penulis gunakan untuk mencari data tertulis tentang sejarah 

berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi dan susunan 

pengurus SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten. 

e.  Metode Analisis Data. 

 Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan (Masri 

Singarimbun, 1989: 263). Setelah data-data yang penulis kumpulkan, 

selanjutnya penulis menganalisa data ini dengan menggunakan 

analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk analisis data 

kuantitatif penulis menggunakan rumus korelasi product moment 

yang rumusnya sebagai berikut : 

 ? ? ? �? � ? s ? ? ? ?s ? ??s ? ?? ?? s ? ? �? ?s ? ?? ?�?? s ? ? ? �?s ? ?? ? 

Dimana : ? ? ? �    =  Koefisien Korelasi Product Moment 

X =  Variabel Pendidikan Akhlak 

Y =  Variabel Perilaku Keagamaan 

N =  Jumlah Responden (Arikunto, 2002 : 150) 
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Adapun analisis data kualitatif menggunakan pendekatan 

induktif, dan maksud dari pendekatan induktif adalah memungkinkan 

temuan-temuan penelitian muncul dari pengamatan, kemudian ditarik 

kesimpulan. Pendekatan induktif ini berfungsi untuk membangun 

hubungan yang jelas antara tujuan penelitian dengan ikhtisar 

penemuan yang diperoleh dari data mentah dan untuk memastikan 

hubungan-hubungan tersebut bahwa hal itu transparan (dapat 

ditampakkan kepada orang lain) dan dapatlah dipertahankan 

(dipastikan) (Lexi J.Moleong, 2007;298). 

G. Sistematika Penulisan Skrips i 

 Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan skripsi maka penulis 

menggunakan sistematika sebagai berikut  : 

 Bab I Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi Latar Belakang 

Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 

 Bab II  Pendidikan Akhlak dan Perilaku Keagamaan. Diuraikan 

berbagai pembahasan teori yang menjadi landasan teoritik penelitian, yaitu : 

A) Pendidikan Akhlak, meliputi : Pengertian Pendidikan Akhlak, Ruang 

Lingkup Pendidikan Akhlak, Cara/Metode Pendidikan Akhlak, Kedudukan 

dan Keistimewaan Akhlak dalam Islam dan Macam-macam Akhlak. B) 

Perilaku Keagamaan, meliputi : Pengertian Perilaku Keagamaan, Peranan 

Pembentukan Perilaku Keagamaan, Ruang Lingkup Perilaku Keagamaan, 

Perilaku Keagamaan Anak dan Remaja. C) Peran Pendidikan Akhlak dalam 

Pembentukan Perilaku Keagamaan, meliputi : Nilai-nilai yang Ditanamkan 
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dalam  Mendidik Akhlak Anak, Faktor- faktor yang Mempengaruhi 

Pembentukan Perilaku Keagamaan, Perkembangan Keagamaan pada Anak 

dan Materi-materi Pendidikan Akhlak. 

 Bab III Data Pendidikan Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa 

SMK Tunggal Cipta Manisrenggo Klaten : A) Gambaran Umum berisi 

Sejarah Berdirinya, Letak Geografis, Visi dan Misi, Keadaan Guru dan 

Siswa, Sarana dan prasarana, B) Data Pendidikan Akhlak dengan Perilaku 

Keagamaan Siswa, berisi hasil pengumpulan data angket. 

 Bab IV Analisis Data tentang Hubungan Pendidikan Akhlak dengan 

Perilaku Keagamaan Siswa, meliputi Analisis Pendahuluan, Analisis Lanjut, 

Analisis Uji Hipotesis dan Analisis Kualitatif.  

 Bab V Penutup, menguraikan Kesimpulan, Saran dan Kata Penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 


