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PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA 

 TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK  

DAN KEDISIPLINAN SISWA SDN PACITAN 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh: (1) pendidikan agama dalam 

keluarga terhadap pembentukan akhlak siswa SDN Pacitan (2) pendidikan  agama  

dalam  keluarga  terhadap kedisiplinan siswa SDN Pacitan. Metode penelitian yang 

digunakan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Populasinya meliputi 

seluruh siswa kelas IV dan V sebanyak 178 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil 

sebanyak 64 siswa dengan teknik sampel proportionate stratified random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Sebelum analisis 

data dilakukan uji instrumen dengan uji validitas dan uji realibilitas. Kemudian 

dilakukan uji prasyarat dengan uji normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya analisis 

data menggunakan regresi linier sederhana dan uji t. Berdasarkan hasil analisi data 

diperoleh kesimpulan bahwa (1) pendidikan agama dalam keluarga berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap pembentukan akhlak siswa (2) pendidikan agama dalam 

keluarga berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kedisiplinan siswa. 

Kata Kunci: pendidikan agama dalam keluarga, peran orang tua, pembentukan 

akhalak, sikap disiplin. 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect: (1) religious education in the 

family on the moral formation of students at SDN Pacitan (2) religious education in the 

family on the discipline of students at SDN Pacitan. The research method used is 

included in the type of descriptive quantitative research. The population includes all 

students in grades IV and V as many as 178 students. The sample in this study was 

taken as many as 64 students with a sample technique of proportionate stratified 

random sampling. Data collection techniques using questionnaires and documentation. 

Before analyzing the data, the instrument was tested with validity and reliability tests. 

Then the prerequisite test was carried out with the normality test and linearity test. 

Furthermore, data analysis using simple linear regression and t test. Based on the results 

of data analysis, it can be concluded that (1) religious education in the family has a 

significant and positive effect on students' moral formation (2) religious education in 

the family has a significant and positive effect on student discipline. 

Keywords: religious education in the family, the role of parents, moral formation, 

discipline. 
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1. PENDAHULUAN 

Dekadensi moral bangsa indonesia ditandai dengan maraknya kasus 

pembulian, kekerasan seksual, penganiyaan, tidakan amoral, dan kejahatan. Hal 

itu dapat terjadi sebab kurangnya wawasan akan  agama sehingga norma – 

norma tersebut dilanggar. Menurut Zakiyah Daradjat (2005:35) penyebab 

kerusakan moral adalah tidak adanya perhatian orang tua terhadap anaknya 

dalam mendidik anak secara ketat, tidak melaksanakan pembinaan akhlak sejak 

usia dini (baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun sosial masyarakat), 

tidak adanya jaminan keselarasan dalam kehidupan antara ayah dan ibu dalam 

keluarga, tidak adanya arahan - arahan kepada anak-anak secara positif. 

Dalam hal ini untuk setiap individu, pendidikan merupakan sesuatu yang 

sangat penting. Pendidikan merupakan landasan dalam mengembangkan  

individu. John Dewey dikutip oleh Aliya Sikandar (2015:193) memaparkan 

bahwa “pendidikan adalah segalanya bersama dengan pertumbuhan; 

pendidikan itu sendiri tidak memiliki tujuan akhir di belakangnya”. Fakhruddin 

dikutip oleh Ashfira Nurza (2018:175) mengatakan “pendidikan pada 

hakikatnya adalah suatu ikhtiar untuk mengubah manusia ke arah yang lebih 

baik, dan inti dari perubahan diri manusia yang dimaksud adalah perubahan 

nilai”. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat menumbuhkan potensi yang 

ada dalam dirinya sehingga dapat menciptakan cara yang lebih baik. 

 Melalui peran orangtua dalam keluarga, pendidikan yang baik akan 

terciptakan. Desai dikutip oleh Rahul Sharma (2013:307) mendefinisikan 

keluarga sebagai satu kesatuan dari dua orang atau lebih yang disatukan oleh 

pernikahan, darah, adopsi, atau persatuan konsensual, secara umum 

berkonsultasi dengan satu rumah tangga, berinteraksi dan berkomunikasi satu 

sama lain. Dalam hal ini pendidikan keluarga menduduki peran yang esensial 

dalam usaha menciptakan generasi yang baik. Alfred Kadushin dikutip oleh 

Putri Wardatul Asriyah (2016:279) menjelaskan bahwa “Orang tua diharapkan 

untuk memberikan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
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anak terhadap makanan, pakaian, tempat berteduh, pendidikan, kesehatan, 

kegiatan sosial dan rekreasi.”. Untuk itu baik buruknya perilaku generasi muda 

pada khususnya anak, di masa depan dilandasari oleh arahan dan didikan 

orangtua. Sebab pendidikan didalam keluarga merupakan pendidikan pertama 

yang didapatkan anak. Ajaran moral dan agama harus ditanamkan orang tua 

dalam memberi pendidikan yang baik kepada  anak-anaknya. 

Dalam upaya memberikan pendidikan anak, orang tua hendaklah 

menanamkan nilai-nilai agama untuk perkembangan anaknya. Setiap keputusan 

yang diambil orang tua pada akhirnya bisa menyaring segala hal yang 

menyimpang. Menurut  Ramsey & Ledbetter dikutip oleh Brimadevi Van 

Niekerk (2018;2) “agama memiliki penekanan yang kuat pada komunitas, yang 

ironis mengingat kecenderungan di dunia modern untuk menganggap agama 

sebagai sesuatu yang privat dan personal”. Sedangkan Ida Latifatul dalam 

jurnalnya (2019:221) mengutarakan agama adalah pondasi yang dapat 

membentengi anak dari perbuatan yang menyimpang. Dengan keberadaan 

pendidikan agama dalam keluarga hal-hal yang menyimpang dapat tersaring 

mampu membentengi terjadinya degradasi nilai-nilai agama. berpengaruh 

secara positif.  

Pendidikan agama dalam keluarga mempengaruhi perkembangan dan 

pembentukan akhlak dan sikap disiplin siswa. Definisi akhlak menurut 

Mohammed Muneer’deen (2018:317) dalam jurnal Al-Akhlaq (Ethics) 

Perceptions in Islam dijelaskan akhlak dalam bahasa inggris berarti perilaku 

lebih tepatnya ‘Ethics’ yaitu etika. Pengertian etika adalah aturan formal dan 

profesional tentang benar dan salah, sebuah sistem perilaku atau perilaku, 

tempat kedudukannya adalah hati, dan bukan pikiran. Sedangkan definisi 

disiplin menurut Hurlock dikutip oleh Zidna Isnawati (2020:407) yaitu 

“Disiplin adalah suatu cara masyarakat  mengajari anak perilaku moral yang 

disetujui oleh kelompok”. Ahmad Amin dikutip oleh Nurhayati (2014:293) 

“perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang 
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mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar”. Menurut Athiyah 

al-Abrasyi dikutip oleh La Iba (2017:142) tujuan pendidikan akhlak adalah 

“membentuk manusia yang bermoral baik,  kemauan yang keras, sopan dalam 

bercakap dan perbuatan, tingkah laku dan perangai yang mulia , memiliki sifat 

ikhlas , bijaksana, suci dan jujur”. Sedangkan menjelaskan Ranni Rahmayanthi 

dalam jurnalnya mengutip Imron (2015:2) menyatakan “disiplin peserta didik 

(siswa) sebagai suatu sikap tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik 

disekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap 

sekolah secara keseluruhan”. Dengan bekembangnya akhlak siswa yang baik 

maka akan berpengaruh juga terhadap  kedisiplinan siswa dalam beperilaku dan 

taat akan segala peraturan yang ada di sekolah. 

Dalam mewujudkan disiplin dalam lingkungan sekolah, siswa diperlukan 

untuk mematuhi pedoman yang telah ditetapkan untuk membuat lingkungan 

belajar yang nyaman dan aman bagi pengajar dan siswa itu sendiri. Karena, jika 

akhlak dan kedisiplinan ditanamkan dalam semangat siswa, maka tidak sulit 

bagi siswa untuk secara konsisten mematuhi dan tunduk pada aturan dan moral 

yang berlaku di lingkungan sekolah. Berdasarkan uraian dan latar belakang 

yang telah dipaparkan diatas maka penulis perlu  mengadakan   penelitian   

dengan dengan judul  “ Pengaruh   Pendidikan   Agama dalam keluarga terhadap 

Pembentukan Akhlak dan Kedisiplinan Siswa di SDN Pacitan”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh: (1) “pendidikan   

agama dalam keluarga terhadap pembentukan akhlak siswa di SDN Pacitan” 

(2) “pendidikan   agama dalam keluarga terhadap kedisiplinan siswa di SDN 

Pacitan”. 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif 

deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada SDN Pacitan yang terletak jalan 

Brigjen Katamso No. 17 , Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, 
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Jawa Timur. Populasinya meliputi seluruh siswa kelas IV dan V sebanyak 178 

siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 64 siswa dengan teknik 

sampel proportionate stratified random sampling. Penelitian ini terdiri dari tiga 

variabel yaitu satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu (X) pendidikan agama dalam keluarga sedagkan dua 

variabel terikatnya yaitu (Y1) pembentukan akhlak dan (Y2) kedisiplinan siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. 

Angket terdiri dari 60 item soal dan terbagi menjadi 3 bagian yaitu 20 item soal 

untuk pendidikan agama dalam keluarga, 20 item soal untuk pembentukan 

akhlak dan 20 item soal untuk kedisiplinan siswa. Angket kemudia disebarkan 

kepada 64 siswa. Sebelum analisis data dilakukan uji instrumen dengan uji 

validitas dan uji realibilitas. Kemudian dilakukan uji prasyarat dengan uji 

normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya analisis data menggunakan regresi 

linier sederhana dan uji t. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan korelasi produk momen diketahui untuk 

variabel pendidikan agama dalam keluarga sejumlah 20 item soal valid semua, 

Untuk variabel pembentukan akhlak sejulah 20 item soal valid semua, untuk 

variabel kedisiplinan siswa sejumlah 20 item soal juga valid semua dan telah 

diujikan pada 30 siswa diluar sampel yang diguakan. Dengan total 60 item soal 

rhitung lebih besar dari pada rtabel dengan nilai 0,361dinyatakan semua item soal 

valid. 

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Split Halt 

Variabel 
Nilai r 

rhitung rtabel 

Pendidikan Agama dalam Keluarga 0,790 0,361 

Pembentukan Akhlak 0,379 0,361 

Kedisiplinan Siswa 0,737 0,361 
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Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas di atas diketahui bahwa soal rhitung 

lebih besar dari pada rtabel maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel dinyatakan reliabel. 

Tabel 2. Deskrisi Data 

Kategori 
X1 Y1 Y2 

F Persen F Persen F Persen 

rendah 4 6,25% 2 3,13% 3 4,69% 

sedang 7 10,94% 7 10,94% 13 20,31% 

tinggi 53 82,81% 55 85,94% 48 75,00% 

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Chi-Square 

Variabel 
Nilai X2 

X2 hitung X2 tabel 

Pendidikan Agama dalam Keluarga 78,58 80,23 

Pembentukan Akhlak 36,36 80,23 

Kedisiplinan Siswa 29,06 80,23 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa  X2 hitung 

lebih kecil dari pada X2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas selanjutnya 

melakkan ji linearitas. Berikut tabel hasil uji linearitasnya: 

Tabel Hasil Uji Linearitas 

Variabel 
Nilai F 

Fobs Ftabel 

X Y1 1,564 1,952 

X Y2 1,472 1,952 

Berdasarkan kriteria hubungan variabel linear Fobs ≤ Ftabel  maka data 

linear dan jika Fobs > Ftabel maka data tidak linear . Diketahui hasil perhitungan 

diatas  hubungan antara variabel pendidikan agama dalam keluarga (X) dengan  
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pembentukan akhlak (Y1) dan hubungan variabel pendidikan agama dalam 

keluarga (X) dengan kedisiplinan siswa (Y2) dapat disimpulkan hubungan 

masing – masing variabel adalah linear. 

Ketika uji prasyarat telah dilakukan langkah selanjutnya adalah uji 

analisis data menggunakan regresi linier sederhana dan uji t. Dari hasil uji 

regresi linier sederhana XY1 diperoleh persamaan Y= 38,53 + 0,49 X. Dan 

untuk hasil uji regresi linier sederhana XY2 diperoleh persamaan Y= 49,69+ 

0,34 X. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji t dengan hasil berikut: 

3.1 Pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga Terhadap Pembentukan 

Akhlak Siswa. 

Hasil dari perhitungan analisis regresi linier sederhana pada pendidikan agama 

dalam keluarga terhadap pembentukan akhlak diperoleh persamaan Y= 38,53 + 

0,49 X. Konstanta bernilai positif sebesar 38,53 menyatakan bahwa pendidikan 

agama dalam keluarga bernilai konstan atau tidak mengalami perubahan, maka 

nilai pembentukan akhlak adalah 38,53. Sedangkan koefisien regresi bernilai 

0,49 menyatakan bawa pembentukan akhlak berpengaruh secara positif tehadap 

pendidikan agama dalam keluarga. Artinya setiap kenaikan 1 poin pendidikan 

agama dalam keluarga maka akan menambah nilai pembentukan akhlak sebesar 

0,49. Kemudian hasil uji t dari pendidikan agama dalam keluarga terhadap 

pembentukan akhlak dengan kriteria pengujian thitung > ttabel mendapatkan thitung 

sebesar 3,531 lebih besar dari ttabel sebesar1,998 maka hipotesis nol (H0) ditolak 

dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dalam keluarga berpengaruh 

secara signifikan terhadap pembentukan akhlak siswa SD Negeri Pacitan. 

Selaras dengan yang dipaparkan Erwin Yudi dalam jurnalnya (2016;23) 

pendidikan agama merupakan usaha berbentuk pengajaran serta asuhan 

terhadap anak didik supaya sesudah selesai pendidikan tersebut anak bisa 

menguasai serta mengamalkan ajaran- ajaran agama dan menjadi pedoman 

hidup. Dalam keluarga khususnya orang tua memikul tanggung jawab terhadap 
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pendidikan pada anaknya. Akhlak seseorang anak hendak tercipta dengan baik 

bila pada sesi perkembangannya dibekali dengan pendidikan yang baik .Orang 

tua senantiasa mengenalkan kepada anak- anaknya tentang seluruh perihal dari 

perihal yang baik sampai perihal kurang baik, mulai dari perihal yang kongkrit 

hingga perihal yang abstrak Hal ini menampilkan bahwa tanggung jawab yang 

dipikul orang tua terhadap pendidikan anaknya membutuhkan perahatian yang 

besar, sehingga pendidikan agama dalam keluarga memiliki pengaruh terhadap 

pembentukan akhlak anak. 

3.2 Pengaruh Pendidikan Agama dalam Keluarga Terhadap Kedisiplinan 

Siswa. 

Hasil dari perhitungan analisis regresi linier sederhana pada pendidikan agama 

dalam keluarga terhadap kedisiplinan siswa diperoleh persamaan Y= 49,69+ 

0,34 X. Konstanta bernilai positif sebesar 49,69 menyatakan bahwa pendidikan 

agama dalam keluarga bernilai konstan atau tidak mengalami perubahan, maka 

nilai kedisiplinan siswa adalah 49,69. Sedangkan koefisien regresi bernilai 0,34 

menyatakan bawa kedisiplinan siswa berpengaruh secara positif tehadap 

pendidikan agama dalam keluarga. Artinya setiap kenaikan 1 poin pendidikan 

agama dalam keluarga maka akan menambah nilai kedisiplinan siswa sebesar 

0,34. Kemudian hasil uji t dari pendidikan agama dalam keluarga terhadap 

kedisiplinan siswa dengan kriteria pengujian thitung > ttabel mendapatkan thitung 

sebesar 2,481 lebih besar dari ttabel sebesar1,998 maka hipotesis nol (H0) ditolak 

dan dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dalam keluarga berpengaruh 

secara signifikan terhadap kedisiplinan siswa SD Negeri Pacitan. 

Sikap beragama menentukan tingkat kedewasaan seorang individu. 

Tentunya hal ini sejalan dengan yang di ungkapkan Anastasia (2012;72) dalam 

jurnalnya bahwa sikap dalam beragama seseorang akan merangsang dalam 

pendewasaan bermasyarakat dan agama memberi makna terhadap individu dan 

kelompok, untuk mengangkat diri dari kehidupan duniawi yang penuh 

penderitaan, ke dalam kemandirian spiritual. Dalam sikap bermasyarakat 
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keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak dan tempat anak 

belajar yang memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan 

pendidikan kepada anak. Dalam jurnal penelitian Anastasia juga di ungkapkan 

bahwa proses perkembang anak dalam belajar, anak menemukan tujuan-tujuan 

serta keinginan-keinginan yang dianggap sesuai baginya untuk memperoleh 

kebahagiaan tentunya dalam rangka menumbuh kembangkan sikap disiplin. 

Anastasia juga mengutarakan bahwa sikap disiplin dengan berlandasan 

pengetahuan agama dapat mencegah perbuatan amoral yang merusak sikap 

disiplin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dalam keluarga 

berpengaruh terhadap kedisiplinan. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengolahan dan pembahasan dapat diperoleh hasil seperti 

berikut: pendidikan agama dalam keluarga berpengaruh secara signifikan 

terhadap kedisiplinan siswa SD Negeri Pacitan. Besar pengaruh pendidikan 

agama dalam keluarga terhadap kedisiplinan siswa SD Negeri Pacitan 

dibuktikan dengan hasil persamaan regresi linear sederhana Y= 38,53 + 0,49 X 

dan hasil perhitungan uji hipotesis yang menunjukkan nilai thitung  3,531  > ttabel 

1,998. Pendidikan agama dalam keluarga berpengaruh secara signifikan 

terhadap kedisiplinan siswa SD Negeri Pacitan. Besar pengaruh pendidikan 

agama dalam keluarga terhadap kedisiplinan siswa SD Negeri Pacitan 

persamaan regresi linear sederhana Y= 49,69+ 0,34 X dan hasil perhitungan uji 

hipotesis yang menunjukkan nilai thitung  2,481 > ttabel 1,998. 
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