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ABSTRAK 

 

Daima, Faridhatun daima. 2015. Korelasi Hasil Belajar PAI dengan Akhlak Siswa 

Kelas V SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi, Program 

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Kurnia Hidayati, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, PAI,  Akhlak 

 

Terwujudnya masyarakat yang damai, tenang, dan tenteram sangat tergantung 

pada akhlak masyarakat itu sendiri. Akhlak akan tumbuh berkembang sesuai dengan 

adanya proses pendidikan, khususnya pendidikan agama. Nilai-nilai agama yang 

meresap kedalam diri manusia akan membentuk daya tahan tersendiri untuk 

menghadapi berbagai godaan, ancaman, penderitaan, dan akan membentuk akhlak 

yang sesuai dengan norma-norma agama. 

Berangkat dari masalah tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: (1) bagaimana hasil belajar PAI siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo?, (2) 
bagaimana akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo?, (3) apakah ada korelasi 

antara hasil belajar PAI dengan akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat 

korelasional. Penelitian ini adalah penelitian random sampling, karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi, yaitu seluruh siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo yang 

berjumlah 140 siswa dan diambil sampel 100. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa yang menjadi variabel bebas 

(independen) dan angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang akhlak siswa 

yang menjadi variabel terikat (dependen). Sedangkan untuk teknis analisis data 

menggunakan rumus statistik korelasi product moment. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) Hasil Belajar PAI Siswa 

SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah cukup. Hal ini terbukti pada 

hasil kategori sedang mencapai 46%, kategori tinggi mencapai 23%, kategori kurang 

mencapai 31%. (2) Akhlak Siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015 adalah cukup. Hal ini terbukti pada hasil kategori baik mencapai 19%, 

kategori cukup mencapai 62%, dan kategori kurang mencapai 19%. (3) Terdapat 

korelasi yang signifikan antara Hasil Belajar PAI dengan Akhlak Siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan koefisien korelasi sebesar 
0,286. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terwujudnya masyarakat yang damai, tenang, dan tentram sangat 

tergantung pada akhlak masyarakat itu sendiri. Akhlak akan tumbuh berkembang 

sesuai dengan adanya proses pendidikan, khususnya pendidikan agama. Nilai-

nilai agama yang meresap kedalam diri manusia akan membentuk daya tahan 

tersendiri untuk menghadapi berbagai godaan, ancaman, penderitaan, dan akan 

membentuk akhlak yang sesuai dengan norma-norma agama. 

Seiring kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat 

akan membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Pengaruh 

tersebut melalui berbagai cara seperti: film, surat kabar, majalah, televisi, 

internet, telepon seluler dan sebagainya. Ini akan membawa dampak negatif 

terhadap perilaku/akhlak siswa dan terhadap dunia pendidikan. Contohnya jika 

siswa tidak mempunyai pengetahuan tentang agama Islam maka siswa akan 

menirukan semua hal-hal yang dilihatnya di televisi maupun di media yang 

lainnya, padahal apa yang dilihat siswa itu tidak semuanya baik untuk dicontoh. 

Oleh karena itu, agar siswa dapat memilih perilaku yang boleh ditiru sesuai 

dengan tuntutan Islam maka anak SD sangat perlu untuk dibekali mata pelajaran 

PAI, agar mereka berakhlak sesuai dengan tujuan pendidikan agama islam. 
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Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa, dan  berakhlak mulia, dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
1
 Pendidikan 

Agama Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang akhlak, karena salah satu 

tujuan dari Pendiddikan Agama Islam adalah membiasakan anak-anak berakhlak 

mulia.  

Pendidikan Agama Islam di Sekolah adalah salah satu cara yang 

ditempuh untuk usaha mendidik dan membina akhlak mulia pada siswa, agar 

sesuai dengan perkembangan jiwa mereka, akhlak mereka yang telah terbentuk 

dan dapat mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dalam bukunya 

Zakiah Darajat yang berjudul Ilmu Jiwa Agama yang berpendapat bahwa: 

“Perkembangan agama/akhlak pada masa siswa terjadi melalui hidupnya 

sejak kecil dalam keluarga, sekolah dan masyarakatnya. Semakin banyak 

pengalaman yang bersifat agama (sesuai dengan ajaran agama) akan 

semakin banyak unsur agama dalam pribadi siswa. Apabila dalam 

pribadinya banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan dan 

caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama”.2 
 

PAI tidak sekedar mata pelajaran tetapi juga merupakan sarana dalam 

pengembangan dan pengendalian diri. Sesuai dengan tujuan pendidikan agama 

yang bertitik tolak dari GBHN yaitu: untuk mendidik anak-anak supaya menjadi 

                                                           
1
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2013), 201. 
2
 Zakiyah, Darajat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1998), 98. 
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orang yang takwa kepada Allah SWT., yang berarti taat dan patuh menjalankan 

perintah serta menjahui larangan-larangan-Nya.
3
 

Usaha pembelajaran PAI di sekolah diharapkan mampu membentuk 

kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial sehingga pendidikan agama 

diharapkan jangan sampai (1) menumbuhkan semangat fanatisme, (2) 

menumbuhkan sikap Intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat 

Indonesia, dan (3) memperoleh kerukunan hidup beragama serta Persatuan dan 

Kesatuan Nasional.
4
  

Selain itu, pendidikan agama Islam di sekolah adalah salah satu cara yang 

ditempuh dalam usaha mendidik dan membina akhlak mulia pada siswa, agar 

sesuai dengan perkembangan jiwa mereka, akhlak mereka yang telah terbentuk 

dan dapat mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendididkan 

Islam umumnya tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melalui proses atau 

pentahapan tertentu. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendididkan Islam 

seringkali dilakukan evaluasi/penilaian pada tahap atau fase dari pendidikan 

Islam tersebut. Apabila tujuan pada tahap ini telah tercapai kemudian dapat 

dilanjutkan dengan pelaksanaan Pendidikan tahap berikutnya, dan berakhir pada 

kepribadian muslim.
5
 

                                                           
3
 Mahfudh Shalahuddin, et al., Metodologi Pendidikan Agama Islam (Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1987), 11. 
4
 Muhaimin, et al., Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 77. 

5
 M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 11-12. 
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Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya seorang hamba Allah yang 

patuh dan tunduk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya 

serta memiliki akhlak sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Rumusan ini dengan 

jelas menggambarkan bahwa antara Pendidikan Islam dengan Ilmu Akhlak 

ternyata sangat berhubungan erat. Pendidikan Islam merupakan sarana yang 

mengantarkan anak didik agar menjadi orang yang berakhlak.
6
 

Tujuan PAI khususnya dalam konteks keIndonesiaan sebagaimana tertera 

dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, ialah bertujuan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaannya kepaada Allah swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan 

pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 7 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah mengikuti 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut 

kegiatan pembelajaran/kegiatan instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan 

                                                           
6
 Nata Abuddin, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 38. 

7
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2013), 207. 
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lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.
8
 

Kata akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khulukun 

yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat, adat, tingkah laku, atau sistem prilaku 

yang dibuat.
9
 Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan 

perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik dan mungkin buruk.10 Menurut 

Ibnu Maskawah akhlak adalah kondisi jiwa yang senantiasa mempengaruhi untuk 

bertingkah laku tanpa pemikiran dan pertimbangan. 

Untuk menjadikan siswa memiliki akhlak yang mulia, tentu tidaklah 

cukup dengan memberikan pengetahuan saja, akan tetapi yang sangat perlu 

adalah melalui pembinaan yang dilakukan secara berangsur-angsur melalui 

latihan sehingga tertanam jiwa siswa dan menjadi suatu kebiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Di lingkungan pendidikan atau di sekolah guru menjadi 

figur yang baik, untuk dijadikan suritauladan bagi anak didik. Guru selain 

mengajarkan dan mengembangkan pola pendidikan agama diharapkan juga 

mampu memberikan keterampilan bagi anak didiknya dalam hal akhlak sekaligus 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Di lingkungan keluarga orang tua juga 

harus bisa memberikan contoh akhlak yang baik kepada anaknya, tidak hanya 

                                                           

                
8
 Mulyono Abdurahman, Pendidikan bagi anak berkesuliatan belajar  ( Jakarta : Rineka 

Cipta, 2003), 37-38. 
9
 Rois Mahfud, Al- Islam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 96. 

10
 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 346. 



7 
 

 

memerintah anak saja untuk berakhlak baik, tetapi orang tua juga harus 

melakukannya sendiri. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada PPLK II di SD Ma’arif Ponorogo 

peneliti menemukan beberapa fenomena, yaitu banyak siswa bergurau pada saat 

sholat jama’ah berlangsung, tidak menghormati guru, orang tua, menjaili 

temannya, berkata kotor serta membuang sampah tidak pada tempatnya. Ketika 

peneliti melihat hasil belajar PAI siswa yang berakhlak seperti itu tidak hanya 

siswa yang hasil beajar PAInya kurang, siswa yang mendapatkan nilai PAInya 

bagus, ia juga berakhlak seperti itu. Begitu juga tidak sedikit siswa yang hasil 

PAInya pas-pasan malah berakhlak baik. Semestinya menjadi landasan untuk 

berakhlak baik jika hasil belajar PAI yang didapat baik namun pada realita 

aplikasinya akhlak siswa tidak sesuai dengan hasil belajar yang telah didapat 

pada mata pelajaran PAI.  

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

dengan  judul “KORELASI HASIL BELAJAR PAI DENGAN AKHLAK 

SISWA KELAS V SD MA’ARIF PONOROGO TAHUN PELAJARAN 

2014/2015. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis, 
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maka dalam penelitian ini tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk menghindari 

luasnya pokok bahasan, maka penulis membatasi masalahnya pada pokok 

bahasan korelasi hasil belajar PAI dengan  akhlak  siswa  kelas V  SD Ma’arif 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar PAI siswa kelas V SD Ma’arif  Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015? 

3. Apakah ada korelasi hasil belajar mata pelajaran PAI dengan akhlak siswa 

kelas V di SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan hasil belajar mata pelajaran PAI siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 
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3. Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara hasil belajar PAI dengan 

akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran  2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada atau tidaknya hubungan 

hasil belajar PAI dengan akhlak siswa. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai hubungan antara 

hasil belajar PAI dengan akhlak. 

c. Dapat menjadi masukan  bagi para mahasiswa karena  penelitian ini juga 

berhubungan dengan mata kuliah seperti akhlak tasawuf, ilmu kalam dan 

mata kuliah agama lainnya. 

2. Kegunaan  praktis 

a. Bagi guru 

Sebagai dasar untuk lebih meningkatkan dalam mengajar sehingga hasil 

belajar siswa lebih meningkat 

b. Bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini siswa akan mengetahui bahwa dengan 

meningkatnya hasil belajar maka akan semakin baik akhlaknya sehingga 

siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. 
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c. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini sekolah akan mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang hubungan hasil belajar dengan akhlak siswanya. 

d. Bagi peneliti 

Sebagai sarana pengembangan Ilmu Pengetahuan yang dapat menambah 

wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang hubungan 

hasil belajar PAI dengan akhlak siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan deskripsi landasan teori, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir dan pengajuan Hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) dan pembahasan 

atau interpretasi atas angka statistik. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari bab terdahulu dan 

saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.
11

 Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri 

seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar.
12

 

Hasil belajar atau achievement merupakan relalisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat 

dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan 

keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik.
13

 

                                                           
11

Asep Jihad & Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 

14. 
12

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya  (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

2. 
13

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 102-103. 
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Di samping itu belajar merupakan suatu proses, sebagai suatu 

proses, sudah pasti ada yang diproses (masukan/input) dan hasil 

pemrosesan (keluaran/out put). Jadi, dalam hal ini kita dapat melihat 

adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Proses adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimilki oleh siswa setelah menerima pengalaman 

belajaranya.
14

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi belajar yaitu faktor dari 

dalam diri (intern) dan dari luar (ekstern), yaitu: 

1) Faktor intern 

a) Faktor jasmaniah, termasuk kesehatan, cacat  tubuh, dan lain-lain. 

b) Faktor psikologi, termasuk di dalamnya intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan, dan lain-lain. 

c) Faktor kelelahan, kelelahan baik pada aspek jasmaniah maupun 

rohaniah. 

2) Faktor ekstern 

a) Faktor keluarga, termasuk di dalamnya cara orangtua mendidik, 

relasi anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

                                                           
14

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 22. 
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b) Faktor sekolah, di dalamnya termasuk  metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan murid, disiplin sekolah, dan lain-

lain. 

c) Faktor masyarakat, di dalamnya terdapat kegiatan siswa dalam 

masyarakat, media masa, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat dan sebagaianya.
15

 

2. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam merupakan sebutan yang diberikan pada 

salah satu subyek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam 

menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. PAI merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah sehingga PAI 

merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang 

bersangkutan. Karena itu, subyek ini diharapkan dapat memberikan 

keseimbangan dalam kehidupan anak kelak, yakni manusia yang memiliki 

“kualifikasi” tertentu tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam.
16

 

Zakiah Darajat mengartikan PAI adalah pendidikan dengan 

melalui ajaran Islam, yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar setelah selesai dari pendidikan, anak didik dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan, ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh 

                                                           
15

Hasan Chalijah, Dimensi-dimensi Psikologi Pendidikan (Surabaya: al-Ikhlas, 1994), 99. 
16

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po PRES, 2009), 

5-6. 
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serta menjadikan ajaran Agama Islam sebagai pandangan hidup demi 

keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.
17

 

Tayar Yusuf mengartikan PAI sebagai usaha sadar generasi tua 

untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan 

keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa 

kepada Allah SWT. Sedangkan menurut A. Tafsir PAI adalah bimbingan 

yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
18

 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia, dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadits, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain 

dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
19

 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk memperkuat iman 

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran 

Islam, bersikap inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati 

                                                           
17

 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), 117. 
18

 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: 
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orang lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan satuan Nasional.
20

  

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Para ahli Pendidikan Islam berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah pembentukan akhlak. Muhammad Athiyah al-Abrasy 

mengatakan pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk 

orang-orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, 

mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab.
21

 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupkan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman 

peserta dididk tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa 

dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.22 

Tujuan PAI khususnya dalam konteks keIndonesiaan sebagaimana 

tertera dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, ialah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik 

                                                           
20

 Aminuddin, et al., Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama 

Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 1. 
21

 Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra-Sekolah (Yogyakarta: Belukar), 60. 
22

 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), 16. 
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tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepaada Allah swt. Serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.
23

  

Selain yang disebutkan di atas masih ada tujuan-tujuan yang lain, 

yaitu: 

1) Membentuk akhlak mulia. 

2) Mempersiapkan kehidupan di dunia dan akhirat. 

3) Persiapan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya. 

4) Menumbuhkan semangat ilmiah dikalangan peserta didik. 

5) Mempersiapkan tenaga professional yang terampil.
24

 

Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak 

ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran pendidikan agama 

Islam yaitu: (1) dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama 

Islam; (2) dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan 

peserta didik terhadap ajaran agama Islam; (3) dimensi penghayatan atau 

pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran 

agama Islam; dan (4) dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana 

ajaran Islam yang telah diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi 

                                                           
23

 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 207. 
24

 Ismail, et al, Paradigma Pendidikan Islam (Semarang: Pustaka Pelajar, 2001), 36. 
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oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk 

menggerakkan, mengamalkan, dan menaati ajaran agama dan nilai-

nilainya dalam kehidupan pribadi, sebagai manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah swt.serta mengaktualisasikan dan 

merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.25 

3. Akhlak  

a. Pengertian Akhlak 

Kata akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata 

khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat, adat, tingkah laku, 

atau sistem prilaku yang dibuat.
26

 Dalam kepustakaan, akhlak diartikan 

juga sikap yang melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin 

baik dan mungkin buruk.27 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata 

akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan.28
  

Sedangkan secara terminologi para ulama mendefinisikan akhlak 

dengan berbagai ungkapan di antaranya yaitu: 

1) Ibnu Maskawah 

 Akhlak adalah kondisi jiwa yang senantiasa mempengaruhi untuk 

bertingkah laku tanpa pemikiran dan pertimbangan 

                                                           
25

 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 78. 
26
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2) Sidi Ghazalba yang dikutip oleh Aminudin 

 Akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan manusia 

terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri dan makhluk lain, sesusai 

dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-Qura’an dan Hadis.29
 

3) Imam Ghazali yang dikutip oleh Syafe’i 

 Akhlak adalah sifat yang tertanam didalam jiwa yang menimbulkan 

bermacam-macam perbuatan dengan gampang/mudah tanpa 

memperhatikan pemikiran dan pertimbangan.
30

 

Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 

akhlak jika memenuhi dua kriteria berikut: 

1) Dilakukan berulang-ulang atau kontinu. Jika dilakukan sekali saja atau 

jarang-jarang maka itu tidak bisa disebut akhlak.  

2) Timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir atau ditimbang-timbang 

karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya.
31

 

b. Hikmah Mempelajari Ilmu Akhlak 

Hikmah mempelajari ilmu akhlak adalah meningkatkan kehidupan 

yang lebih baik. Adapun tujuan dari pembelajaran akhlak yang sesuai 

dengan tujuan pokok akhlak, setiap manusia memiliki budi pekerti, 

                                                           
29

 Aminuddin, et al., Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama 

Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 94. 
30

 Imam Syafe’i, et.al., Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di Perguruan Tinggi, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 139. 
31

 M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda 

(Bandung: Marja,2012), 24. 
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tingkah laku, berperangai yang baik bermoral yang sesuai dengan agama 

Islam. 

Diantara manfaat terbesar dalam mempeljari ilmu akhlak adalah: 

1) Peningkatan amal ibadah yang lebih baik dan khusuk, serta lebih 

ikhlas. 

2) Peningkatan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam 

kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat 

3) Peningkatan kemampuan bersosialisasi dan membangun ukhuwah 

Islamiah sesama manusia dan muslim. 

4) Peningkatan penghambaan jiwa kepada Allah swt., yang menciptakan 

manusia dan alam jagat raya beserta isinya. 

5) Peningkatan kepandaian bersyukur dan berterimah kasih kepada Allah 

swt., atas segala nikmat yang telah diberikan tanpa batas dan tanpa 

pilih bulu.
32

 

c. Ruang Lingkup Akhlak 

Seperti halnya ibadah dan muamalah, akhlak dalam Islam juga 

mempunyai ruang lingkup, yaitu akhlak manusia terhadap Allah swt., 

akhlak manusia terhadap sesama manusia, dan akhlak manusia terhadap 

lingkungan. 
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1) Akhlak terhadap Allah swt. 

a) Taat pada aturan-Nya 

Menunjukkan akhlak mulia kepada Allah swt. adalah 

dengan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

b) Ridha terhadap ketentuan-Nya 

Akhlak yang harus ditunjukkan seorang Muslim kepada 

Allah swt. adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah 

berikan kepadanya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita 

adalah yang terbaik menurut kebijaksanaan-Nya. 

c) Selalu bertobat 

Sebagai seorang manusia biasa, kita tidak pernah luput dari 

kondisi lalai, lengah dan lupa. Ini memang tabiat manusia. Wajarlah 

bila manusia kadang berbuat salah. Namun kita tidak boleh terlena 

dalam kesalahan, karena hal itu merupakan kemaksiatan kepada 

Allah. Kita harus segera bertobat dan memohon ampunan kepada 

Allah setiap kali kita sadar telah berbuat salah. 

d) Selalu berusaha mencari ridha-Nya 

Seorang Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah 

swt.selalu meniatkan segala aktivitasnya untuk mencari ridha Allah 

swt.aktivitasnya tidak dimaksudkan untuk mencari pujian atau 

penghargaan apapun dari manusia. 
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e) Selalu berzikir kepada-Nya 

Zikir artinya mengingat Allah dalam berbagai situasi dan 

kondisi, baik dengan ucapan maupun dalam hati. Allah 

memerintahkan kepada kita agar selalu mengingat-Nya sehingga 

Dia pun selalu mengingat kita.  

f) Berdoa kepada Allah swt. 

Doa bukan hanya ungkapan permonohan kita kepada Allah. 

Sesungguhnya doa merupakan ibadah yang paling utama. Oleh 

karena itu, Nabi saw.bersabda, “doa adalah inti ibadah.” (Hr Abu 

Dawud dan At-Tirmidzi). Doa sejatinya merupakan pengakuan 

akan keterbatasan, ketidakmampuan, dan tidak ketidakberdayaan 

manusia, di satu sisi, dan sekaligus pengakuan akan keagungan dan 

kemahakuasaan Allah. 

g) Tawakkal kepada Allah 

Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah 

sambil berusaha sekuat tenaga. Pada hakikatnya, nasib kita 

ditentukan sepenuhnya oleh Allah swt.namun kita wajib berusaha 

untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah atas yang kita 

harapkan. Oleh karena itu, orang yang beriman harus bertawakal 

kepada Allah.
33
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2) Akhlak terhadap sesama Manusia 

a) Akhlak terhadap Rasulullah 

Akhlak kepada Rasulullah saw.dapat diwujudkan dalam 

bentuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan 

meninggalkan apa yang dilarangnya, mengikuti sunnah-

sunnahnya, menjadikan Rasul sebagai idola, dan menjadikan suri 

tauladan dalam hidup dan kehidupan.
34

 

b) Akhlak terhadap kedua orang tua 

(1) Kita harus bersyukur kepada orangtua sebagaimana kita harus 

bersyukur kepada Allah. 

(2) Kita harus merawat mereka ketika mereka sudah berusia lanjut 

dan tubuh mereka sudah lemah.  

(3) Janganlah membantah apalagi membentak ketika mereka 

melakukan tindakan atau mengucapakan kata-kata yang 

menyusahkan kita. 

(4) Janganlah sekali-kali merendahkan mereka karena mereka 

miskin dan tak berdaya. 

(5) Selalu mendoakan mereka agar Allah memberikan kasih 

sayang-Nya kepada mereka.
35
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c) Akhlak kepada diri sendiri 

(1) Menjaga kesucian diri. Baik kesucian batin maupun lahir. Suci 

batin ialah bersih dari segala bentuk keyakinan yang musyrik, 

dari penyakit dengki, buruk sangka dan penyakit hati lain. Suci 

lahir ialah suci dari hadas kecil dan besar. 

(2) Memelihara kerapihan 

(3) Berlaku tenang dan istiqomah 

(4) Disiplin, yakni pandai menggunakan waktu sebaik mungkin  

(5) Selalu menambah pengetahuan 

(6) Tidak melemparkan dirinya ke dalam kehancuran, seperti 

minum khomer, narkoba dan lain-lain.
36

 

d) Akhlak terhadap keluarga 

Akhlak terhadap keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk 

saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan 

keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, 

berbakti kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak dengan kasih 

sayang, memelihara hubungan silaturahmi dan melanjutkan 

silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia.
37
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e) Akhlak terhadap tetangga 

Akhlak terhadap tetangga dapat diwujudkan dalam bentuk 

saling mengunjungi, saling membantu di waktu senang lebih-lebih 

di waktu susah, saling beri-memberi, saling hormat menghormati, 

saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.
38

 

f) Akhlak terhadap masyarakat 

Akhlak terhadap masyarakat dapat diwujudkan dalam 

bentuk memuliakan tamu, menghormati nilai, dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam kebajikan dan 

taqwa, menganjurkan anggota masyarakat dan diri sendiri berbuat 

baik dan menceegah perbuatan keji dan mungkar, memberikan 

makanan fakir miskin, dan berusaha melapangkan hidup dan 

kehidupannya, bermusyawarah dalam segala urusan mengenai 

kepentingan bersama, mentaati putusan yang telah diambil, 

menepati janji
.39

  

3) Akhlak terhadap Alam 

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala 

sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, 

maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya akhlak yang 

diajarkan Al-Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi 
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manusia sebagai khalifah. Kekhalifaan menuntut adanya interaksi 

manusia dengan sesamanya dan terhadap alam. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar 

setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya.
40

 

Akhlak terhadap lingkungan, diantaranya: 

a) Kasih sayang terhadap semua. Sabda Nabi Saw.: “Sayangilah 

siapa saja yang ada di bumi, niscaya akan menyayangimu Zat 

yang ada di langit.” ( HR Thabrani dan al-Hakim) 

b) Sayang kepada binatang. Sabda Nabi Saw.: bertaqwalah kepada 

Allah mengenai binatang, naikilah (kendarailah) dia dengan baik, 

makanlah dia dengan baik.” (HR Ahmad). 

c) Tidak berbuat kerusakan di bumi. dalam al-Qur’an disebutkan: 

“…….dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” (QS Al-Qashash:77) 
41

 

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa 

semuanya diciptakan oleh Allah swt.dan menjadi miliknya, serta 

semuanya memiliki ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini 
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mengantarkan seorang Muslim untuk menyadari bahwa semuanya 

adalah “umat” Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak, ada tiga aliran yang sudah amat populer. Pertama aliran 

Nativisme. Kedua aliran empirisme, dan ketiga aliran konvergensi. 

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor pembawaan dari dalam 

yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain.  

Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada 

dalam diri manusia, hal ini kelihatannya erat kaitannya dengan pendapat 

aliran intuisisme dalam hal penentuan baik dan buruk. aliran ini tampak 

kurang menghargai atau kurang memperhitungkan peranana pembinaan 

dan pendidikan. 

Selanjutnya menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentuka diri seseorang adalah faktor dari luar, 

yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 

diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu 

baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika sebaliknya.  

Dalam pada itu aliran konvergensi berpendapat pembentuka akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor internal, yaitu pembawaan si 
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anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat 

secara khusus, atau melalaui interaksi dalam lingkungan sosial.
42

 

4. Hubungan Hasil Belajar Pendiddikan Agama Islam dengan Akhlak 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan al-Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran latihan serta penggunaan pengalaman.
43

 

Zakiah Darajat mengartikan PAI adalah pendidikan dengan melalui 

ajaran Islam, yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan, ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh serta menjadikan ajaran 

agama Islam sebagai pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan di 

dunia dan akhirat.
44

 

Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya seorang hamba Allah 

yang patuh dan tunduk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjahui 

larangan-Nya serta memiliki sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Rumusan ini 

dengan jelas menggambarkan bahwa antara Pendidikan Islam dengan Ilmu 
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Akhlak ternyata sangat berkaitan erat. Pendidika Islam merupakan sarana 

yang mengantarkan anak didik agar menjadi orang yang berakhlak.
45

 

Tujuan PAI khususnya dalam konteks keIndonesiaan sebagaimana 

tertera dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, ialah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepaada Allah swt.serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.
46

 

Kata akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata 

khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat, adat, tingkah laku, atau 

sistem prilaku yang dibuat.
47

 Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga sikap 

yang melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik dan 

mungkin buruk.48 

Pada aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi 

oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari 
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luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalaui 

interaksi dalam lingkungan sosial.
49

  

Dengan demikian hubungan belajar mengajar bidang studi PAI dengan 

pembinaan akhlak mempunyai hubungan erat. Hubungan belajar PAI sangat 

mendukung sekali terhadap akhlak seseorang. Dalam arti seseorang (siswa) 

yang mempunyai hasil belajar PAI yang tinggi mereka dapat menunjukkan 

perilaku (akhlak) yang baik, adapun yang hasil PAInya kurang maka mereka 

dalam kehidupan sehari-harinya kadang-kadang berperilaku (berakhlak yang 

jelek pula). 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatonah dengan judul “Pengaruh Pendidikan 

Agama Islam terhadap pembentukkkan Moral Peserta Didik di SMP 1 

Ngarioboyo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun Pelajaran 

2010/2011.” Penelitian ini menghasilkan: 1) Pendiddikan Agama Islam 

tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan nilai Pendidikan Agama Islam 

peserta didik kelas VII SMPN Ngariboyo Magetan tahun pelajaran 2010/2011 

yaitu 60% baik, 35% cukup dan 5% termasuk kategori kurang. 2) moral 

peserta didik kelas VII di SMPN Ngariboyo Magetan Tahun Pelajaran 

2010/2011 dalam hal ini dikatakan baik pada hasil angket tentang moral 

dengan siswa sebanyak 33 siswa, 24 siswa dinyatakan baik, 7 siswa cukup 
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dan 2 siswa masuk dalam katagori kurang. 3) Pendidikan Agama Islam 

terhadap pembentukan moral peserta didik kelas VII SMPN Ngariboyo 

Magetan tahun pelajaran 2010/2011 terdapat pengaruh yang signifikan. Pada 

penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara 

pendidikan agama Islam dengan pembentukan moral peserta didik kelas VII 

SMPN Ngariboyo Magetan tahun pelajaran 2010/2011.   

2. Skripsi yang ditulis oleh Nina Yulianti yang berjudul “Korelasi Capaian 

Hasil Belajar PAI dengan sikap Beragama Peserta Didik Kelas IV SDN 

Sidomulyo 1 Sidorejo Magetan Tahun Pelajaran 2011/2012”. Penelitian 

ini menghasilkan: 1) capaian hasil belajar PAI di kelas IV yang dipelajari di 

SDN Sidomulyo 1 Sidorejo Magetan dapat dikatakan sedang, berdasarkan 

hasil analisisis data tentang pembelajaran PAI dengan rincian 20% dalam 

katagori baik, 64% dalam katagori sedang, dan 16% dalam katagori kurang. 2) 

sikap beragama peserta didik kelas IV SDN Sidomulyo 1 Sidorejo Magetan 

dapat dikatakan sedang, dengan rincian 16% dalam katagori baik, 68% dalam 

katagori sedang, dan 16% dalam katagori kurang. 3)  terdapat korelasi positif 

dan signifikan antara capaian hasil belajar PAI dengan sikap beragama peserta 

didik kelas IV SDN Sidomulyo 1 Sidorejo Magetan tahun pelajaran 

2011/2012. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berangkat dari landasan teori di atas, maka dapat diajukan kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

1. Jika hasil belajar mata pelajaran PAI baik, maka akhlak siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 juga baik. 

2. Jika hasil belajar mata pelajaran PAI kurang baik, maka akhlak siswa kelas V 

SD Ma’arif Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 juga kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan analisis yang mendalam dan komprehensif untuk 

menentukan anggapan dasar, maka langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan 

dalam proses penelitian adalah merumuskan hipotesis. 

Hipotesis merupakan gabungan dari “hipo” artinya “di bawah” dan “tesis” 

artinya  “kebenaran”. Secara keseluruhan hipotesis berarti “di bawah kebenaran”, 

kebenaran yang masih di bawah (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat 

menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai bukti-bukti.
50

 

Berdasarkan landasan teori, kajian terdahulu dan kerangka berpikir yang 

telah penulis kemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ada korelasi antara hasil belajar PAI dengan akhlak siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian korelasi bertujuan untuk melihat 

hubungan di antara dua variabel atau lebih atau seberapa besar hubungan 

tersebut.
51

 

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
52

 

Variabel penelitian ini ada 2 macam yaitu variabel independen atau 

disebut variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel 

independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat. Dua variabel tersebut, yaitu: 
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1. Hasil belajar mata pelajaran PAI sebagai variabel bebas (independen) 

merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. 

2. Akhlak siswa sebagai variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan dari subyek 

penelitian.53 Atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.54 Dalam penelitian ini 

populasinya mencakup seluruh siswa-siswi kelas V yang berjumlah 140 anak 

di SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.
55

 Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 
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populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representataif (mewakili).56 

Masalah sampel dalam penelitian timbul disebabkan hal berikut ini: 

a. Penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari 

besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja dari 

populasi. 

b. Penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil 

kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada 

objek, gejala atau kejadian yang lebih luas.
57

  

Dalam pengambilan sampel peneiliti berpedoman pada tabel 

penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac 

dan Michael, untuk tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%.58 Dengan jumlah 

populasi sebanyak 140 siswa dengan tingkat kesalahan 5% maka sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 siswa. Untuk lebih 

jelasnya tabel dari Isaac dan Michael dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 

90. 

Teknik sampling merupakan cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data 

sebenarnya, dengan meperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang representatif. Untuk menentukan sampel yang akan 

                                                           
56
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digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. Pada dasarnya teknik sampling dikelompokan menjadi dua yaitu: 

probability sampling dan non probability sampling.59 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan random sampling yaitu pengambilan anggota sampel 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Di dalam menggunakan teknik sampling ini peneliti memberikan 

kesempatan yang sama kepada tiap-tiap subjek untuk terambil sebagai 

anggota sampel.60 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Tabel 3.1 

Instrumen pengumpulan data 

 

 

 

 

Judul Variabel Indikator Subjek Teknik 

 

No. 

angket 

KORELA

SI HASIL 

BELAJAR  

PAI 

DENGAN 

AKHLAK 

SISWA 

KELAS V 

SD 

MA’ARIF 
PONORO

GO 

TAHUN 

PELAJAR

AN 

2014/2015 

Hasil belajar 

PAI (X) 

  

(Variabel 

Independen) 
 

Nilai mata pelajaran PAI kelas V 

SD Ma’arif ponorogo tahun 
pelajaran 2014/2015 

Doku-

men nilai 

tengah 

semes-ter 

Dokumen-

tasi 

 

Akhlak 

siswa (Y) 

 

(Variabel 

Dependen) 

Ruang lingkup akhlak: 

1. Akhlak kepada Allah 

a. Taat pada aturan-Nya 

b. Ridha terhadap ketentuan-Nya 

c. Selalu bertobat 

d. Selalu berusaha mencari 

ridha-Nya 

e. Selalu berzikir kepada-Nya 

f. Berdoa kepada Allah  

g. Tawakkal kepada Allah 

 

2. Akhlak kepada Manusia 

a. Akhlak terhadap 

Rasulullah 

b. Akhlak terhadap kedua 

orang tua 

c. Akhlak terhadap diri 

sendiri 

d. Akhlak terhadap keluarga 

e. Akhlak terhadap tetangga 

f. Akhlak terhadap 

masyarakat 

 

3. Akhlak kepada Alam/Ling- 

kungan 

a. Kasih saying terhadap 

semua 

b. Saying terhadap binatang 

c. Tidak berbuat kerusakan di 

bumi 

Siswa-

siswi 

kelas V 

SD 

Ma’arif 
Ponoogo 

tahun 

pela-

jaran 

2014/ 

2015 

Angket  

 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19 

 

 

 

 

20, 21 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Setiap informasi diharapkan dapat memberikan 

gambaran, keterangan dan fakta yang akurat mengenai suatu kejadian atau kondisi 

tertentu. Oleh karena itu perlu dipilih suatu teknik pengumpulan data yang tepat, 

yang sesuai dengan karakteristik dari suatu pengamatan yang akan diungkap atau 

diketahui.
61

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan angket dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.62 Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan 

digunakan untuk memperoleh data tentang akhlak siswa kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo.  

Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo agar mereka mengisi sesuai dengan yang sebenarnya. Skala 

yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

fenomena sosial.  
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode angket tertutup, yaitu 

siswa memilih jawaban sesuai dengan alternatif jawaban yang disediakan 

penulis. Penentuan skor pada tiap-tiap item untuk variabel akhlak adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pedoman Pensekoran Variabel Akhlak Siswa 

 

Alternatif jawaban 
Skor Item Pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah  mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

leggen, agenda dan sebagainya.
63

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data non manusia yang berupa data siswa yang menjadi obyek penelitian, visi 

dan misi, struktur organisasi, keadaan guru, sejarah berdiri dan data-data yang 

diperlukan lainnya yang ada di SD Ma’arif  Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 
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menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
64

  Teknik analisis data ini menggunakan statistik. 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang 

digunakan adalah mean dan standart deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean:  

Mx =  
∑fx
N

 My = 
∑fy
N

 

Keterangan:  

Mx, My = Mean 

fx, fy = jumlah hasil perkalian antara frekuensi dan variable 

N = Jumlah data
65

  

Rumus Standart Deviasi:  

SDx =   f x'²

N
-   

 fx'

N
 ²  dan  SDy =   f (y

'
) ²

N
-   fy'

N
 ²  

Keterangan: 

SDx  atau SDy = Standar Deviasi. 

∑fx’² atau ∑fy’²  = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan x’² atau y’².   

∑fx’ atau ∑fy’  = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan x’atau y’. 

N = Number of cases.
66
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Setelah perhitungan mean dan standart deviasi ditemukan hasilnya, 

lalu dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: Mx + 1.SD 

dikatakan baik, Mx - 1.SD dikatakan kurang, dan antara Mx-1.SD sampai 

dengan Mx + 1.SD dikatakan cukup.
67

  

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik korelasi 

Product Moment  karena menghubungkan antara dua variabel atau lebih yang 

berbentuk data interval. Product Moment adalah salah satu teknik untuk 

mencari korelasi antar dua variabel, teknik ini dikemukakan oleh Karl 

Pearson, yang akhirnya disebut Teknik Korelasi Pearson. Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut: 

Rumus :  

rxy = 
N  XY-  X   Y   n  X2-  X 2  n  Y2-  Y 2  

Ket.:  

rxy = angka indeks korelasi product moment 

∑X = jumlah seluruh nilai x  Y = jumlah seluruh nilai y 

∑xy = jumlah hasil perkalian antara nilai x dan y 
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Karena teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Product Moment, yang termasuk dalam penelitian statistik parametris 

yang bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan 

dianalisis harus berdistribusi normal. Maka kenormalan data harus diuji 

terlebih dahulu, apakah data yang akan dianalisis itu berdistribusi normal atau 

tidak.
68

 Adapun peneliti melakukan uji normalitas menggunakan rumus 

Lillifors dan Kolmogorov-Smirnov.
69

 Adapun pedoman untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 70
 

Tabel 3.3 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi 

Koefisien Korelasi 

 

Interval Koevisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

0,600 – 0,799 Kuat  

0,40 – 0,599 Cukup kuat 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,000 – 1,999 Sangat rendah 

 

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas  

Validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu alat evaluasi. 

Suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika teknik 

evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur. 
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Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah 

menggunakan korelasi Product Moment dengan simpangan yang 

dikemukakan Pearson seperti berikut:
71

 

Rumus: rxy = 
N∑XY - (∑X) (∑Y) n∑x 2 −  ∑x 2  ∑y  2  − (∑y) 2 

 

Keterangan: 

rxy        = angka indeks korelasi product moment  

∑X      = jumlah seluruh nilai x  

∑Y     = jumlah seluruh nilai y 

∑xy     = jumlah hasil perkalian antara nilai x dan y 

Bila harga korelasi di bawah r tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

butir instrumen tersebut tidak valid. Jadi, butir instrumen dikatakan valid 

apabila harga korelasi (r hitung) besarnya lebih dari r tabel. 

Dalam hal analisis item sebagaimana dikutip oleh Sugiono 

menyatakan “Teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai 

sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. Selanjutnya 

dalam memberikan interprestasi terhadap koefisien korelasi, Item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang 
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tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi 

pula.
72

 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, penelitian mengambil 

sampel sebanyak 23 responden dengan menggunakan 30 butir soal untuk 

variabel akhlak. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 30 

butir soal variabel akhlak, terdapat 21 butir soal yang valid yaitu nomor 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 dan 29. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel akhlak 

siswa dapat dilihat di lampiran 3 halaman 94. 

      Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian  

Akhlak Siswa 

No Item “ r”  hitung “r”  kritis Keterangan 

1 0,792 0,396 Valid 

2 0,053 0,396 Tidak Valid 

3 0,550 0,396 Valid 

4 0,466 0,396 Valid 

5 0,563 0,396 Valid 

6 0,743 0,396 Valid 

7 0,525 0,396 Valid 

8 0,462 0,396 Valid 

9 0,325 0,396 Tidak Valid 

10 0,496 0,396 Valid 

11 0,323 0,396 Tidak Valid 

12 0,551 0,396 Valid 

13 0,587 0,396 Valid 

14 0,752 0,396 Valid 

15 0,676 0,396 Valid 

16 0,626 0,396 Valid 

17 0,557 0,396 Valid 

18 0,544 0,396 Valid 

19 0,561 0,396 Valid 

20 0,500 0,396 Valid 

21 0,344 0,396 Tidak Valid 

22 0,077 0,396 Tidak Valid 
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23 0,490 0,396 Valid 

24 0,510 0,396 Valid 

25 0,548 0,396 Valid 

26 0,351 0,396 Tidak Valid 

27 0,315 0,396 Tidak Valid 

28 0,367 0,396 Tidak Valid 

29 0,443 0,396 Valid 

30 0,213 0,396 Tidak Valid 
 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai 

untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal 

instrumen dalam penelitian ini ada 21 butir soal akhlak siswa.  

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas diartikan dengan keajegan bilamana tes tersebut diujikan 

berkali-kali hasilnya sama, artinya setelah hasil tes pertama dengan tes 

berikutnya dikorelasikan terdapat hasil korelasi yang signifikan. Adapun 

teknik yang digunakan untuk menganalisa reliabilitas adalah dengan rumus 

alpha .
73

 Teknik rumus ini digunakan untuk menentukan bahwa suatu 

instrumen penelitian dinyatakan reliabel atau tidak, apabila jawaban yang 

diberikan berbentuk skala, seperti 1-3, -5, dan 1-7 atau jawaban responden 

yang menginterpretasikan penilaian sikap. Kriteria suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliabel apabila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.
74
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Rumus:    r11 =  k

 k-1 
   1-

∑σb
2

σt
2    

     Keterangan: 

r11 = reabilitas instrumen  

   K = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  σb
2 

= jumlah varians butir 

 σt
2 = varians total 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen 

akhlak siswa menggunakan bantuan program microsoft exel. Hasil 

perhitungan reliabilitas instrumen dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel pembantu hasil uji reliabilitas butir soal instrumen akhlak 

siswa dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 96 dari tabel pembantu tersebut 

dapat diketahui k = 21,  σb
2 = 18,1, σt

2 = 123,3, jadi  

r11 =   
k

k-1
    [1- 

 σb
2

σt
2

 ] 

     =  21

21-1
   [1- 

18,1

123,3
 ] 

     =  21

20
  [1- 0,1468] 

=  1,05   0,8532  
    = 0,89586 

    = 0,896 

Jadi reliabilitas 0,896 
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Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen variabel akhlak siswa sebesar 0,896, maka instrumen 

dikatakan reliabel karena r11 = 0,896 > 0,6. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SD Ma’arif Ponorogo  

SD Ma’arif Ponorogo didirikan pada tahun 1939 M, terletak ± 1 km 

sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan Agung 

No. 83. Pada tahun ajaran 2013/2014 ini SD Ma’arif memiliki siswa sejumlah 

817 anak yang terbagi dalam 24 kelas. Secara kuantitatif ini merupakan 

capaian yang prestisius bagi sebuah lembaga pendidikan dasar swasta yang 

berada di sebuah kota kecil. Namun juga merupakan tantangan bagi SD 

Ma’arif untuk meningkatkan kualitasnya sehingga menjadi salah satu lembaga 

pendidikan yang mampu bersaing untuk terus eksis dalam mencetak generasi 

yang “berprestasi, terampil, berkepribadian berlandaskan Imtaq (iman dan 

taqwa)”, dan sekaligus menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang terus 

berkembang. Untuk itu sampai sekarang SD Ma’arif terus berbenah diri agar 

dapat shālih luklli zamān wa makān.  

SD Ma’arif merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dasar swasta 

di Ponorogo yang memadukan kurikulum pendidikan umum dan agama. 

Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara bersama-sama, sehingga dengan 

demikian siswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan umum dan 

agama secara seimbang. Pendidikan umum mengikuti kurikulum serta materi 
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pelajaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan seperti Sains, 

Matematika, PKn, IPS, Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia, Bhs. Jawa, Penjaskes dll. 

sedangkan pendidikan agama mengikuti kurikulum dari Lembaga Pendidikan 

Ma’arif sebagai lembaga pengelola serta pengembangan pendidikan di 

kalangan Nahdlatul Ulama. Adapun materi pelajaran agama yang disampaikan 

adalah Fiqh, Aqidah Akhlak, Qur’an Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, 

Bahasa Arab serta Aswaja (Ahlussunnah wal jamā’ah), yang menjadi salah 

satu ciri khas lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU.  

Adapun untuk mengembangakan keilmuan serta meningkatkan 

kreatifitas siswa di bidang science maka disediakan sarana dan prasarana 

seperti  APE baik out door maupun in door, laboratorium MIPA, Lab. 

Komputer. Untuk memperdalam serta memperkaya pengetahuan siswa maka 

diadakan les yang dikelola oleh sekolah. Selain itu juga diadakan kegiatan 

ekstra yang mewadahi bakat serta minat siswa. Di antaranya kepramukaan dan 

olah raga. Di bidang seni dan budaya SD Ma’arif memiliki Drumband, group 

hadroh. Di bidang keagamaan kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan 

Shalat Dluhur secara berjama’ah, Shalat Dluha, bimbingan tartīlul qur’ān 

serta qirōatul qur’ān.  Dari kesemuanya itu menunjukkan komitment SD 

Ma’arif untuk mencetak “intelek yang agamis dan agamawan yang intelek”. 

Namun demikian, masih ditemukan kendala yang dirasa perlu untuk 

segera di tangani yaitu belum terwujudnya ruangan kelas ideal dan 

proporsional antara jumlah siswa dengan ruangan kelas yang ada. Diharapkan 
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dengan terrealisasikannya program tersebut, SD Ma’arif mampu menjadi 

sekolah unggulan yang berkualitas serta dapat mengadakan lingkungan belajar 

yang kondusif, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang 

berkualitas.
75

 

 

2. Letak Geografis  

SD Ma’arif ponorogo terletak ± 1 km sebelah timur Ibu Kota 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan Agung No. 83. Terdapat masjid 

NU di sebelah utara, Mts Ma’arif Ponorogo selatan, lahan tak terpakai di 

sebelah barat SD Ma’arif Ponorogo. SD Ma’arif Ponorogo berada di seberang 

jalan Sultan Agung. Di seberang timur jalan terdapat rumah makan Podomoro 

dan SD Nologaten 2 berada di seberang jalan arah timur.
76

 

 

3. Identitas SD Ma’arif Ponorogo 

a. Nama  : SD MA'ARIF PONOROGO 

b. Alamat  : Jl. Sultan Agung 83 A Telp. 0352 483359 

c. Kelurahan  : Bangunsari 

d. Kecamatan : Ponorogo 

e. Kabupaten  : Ponorogo 

f. NIS  : 10 03 90 
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 Doku e tasi SD Ma’arif Po orogo Tahu  / . 
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g. NSS  : 102051101039 

h. Status  : Sekolah Swasta 

i. Akreditasi   : A
77

 

 

4. Visi Dan Misi SD Ma’arif Ponorogo 

a. Visi SD Ma’arif Ponorogo 

Berprestrasi, terampil, berkepribadian berlandaskan Iman dan Taqwa  

b. Misi SD Ma’arif Ponorogo 

1) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, inovatif dan 

menyenangkan 

2) Mencetak generasi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun 

non-akademik yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

3) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian 

yang tinggi dan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa  

Tujuan pendidikan SD Ma’arif Ponorogo  

1) Semua warga sekolah dapat meningkatkan mental spiritual dalam 

perilaku, budi pekerti luhur, berakhlak mulia, mengembangkan 

potensi dalam keagamaan serta menjalankan ibadah dengan benar. 
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2) Siswa mampu meraih prestasi dalam bidang akademik dan non 

akademik (olahraga, seni budaya, kepramukaan) baik di tingkat kota, 

propinsi, maupun nasional. 

3) Membiasakan siswa selalu hidup jujur, disiplin dalam segala hal dan 

meningkatkan keterampilannya hingga mampu menghasilkan siswa 

yang cakap/handal untuk kemajuan teknologi dan informasi dalam 

pembelajaran.
78

  

 

5. Data Guru, Karyawan  Dan Siswa SD Ma’arif Ponorogo 

a.   Jenis kelamin 

Laki-laki    :  23 orang 

Perampuan  :  21 orang 

b. Jumlah Guru dan Karyawan 

1. Guru Negeri :  4 orang 

2. Guru Bantu :  -  

3. Guru Yayasan :  32 orang 

4. Tenaga Administrasi  :   3 orang 

5. Tenaga Keuangan :   1 orang 

6. Penjaga Koperasi :   1 orang 

7. Penjaga UKS  :    1 orang 

8. Penjaga sekolah :    2  orang 
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Jumlah Keseluruhan :  44 orang 

c.  Ijazah Tertinggi 

 S2 :  2 orang 

 S1 :  40  orang 

 D2 :  - 

 SMA :   1  orang 

 SD :   1 orang 

 

Data guru dan karyawan dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 113-115. 

c. Data Siswa
79

 

Kelas 
Jumlah JUMLAH 

Rombel L P Jml 

I 4 55 65 120 

II 4 66 69 135 

III 4 52 65 117 

IV 4 86 56 142 

V 4 71 69 140 

VI 4 69 61 130 

JUMLAH 399 385 784 
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6. Keadaan Sarana Prasarana SD Ma’arif Ponorogo80
 

 
Jumlah Ruang Menurut Jenis, Status Kepemilikan, dan Kondisi 

No. Jenis Ruang 

Milik 
Bukan 

Milik Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

Sub-

Jumlah 

1. Ruang Kelas 22 2 
 

24 
 

2. Ruang Perpustakaan 1 
  

1 
 

3. Laboratorium IPA 1 
  

1 
 

4. 
Ruang Kepala 

Sekolah 
1 

  
1 

 

5. Ruang Guru 2 
  

2 
 

6. Ruang Komputer 1 
  

1 
 

7. Tempat Ibadah 1 
  

1 
 

8 
Ruang Kesehatan 

(UKS) 
1 

  
1 

 

9 
Kamar Mandi / WC 

Guru 
2 

  
2 

 

10 
Kamar Mandi / WC 

Siswa 
8 

  
8 

 

11 Gudang 2 
  

2 
 

12 
Ruang Sirkulasi / 

Selasar 
1 

  
1 

 

13 
Tempat Bermain / 

Tempat Olahraga 
2 

  
2 

 
 

 

7. Struktur Organisasi SD Ma’arif Ponorogo 

SD Ma’arif Ponorogo merupakan lembaga formal, maka untuk 

melaksanakan program kerja secara baik menuju sebuah tujuan yang telah 

dirumuskan, lembaga ini membutuhkan sebuah organisasi. Dengan adanya 

organisasi tersebut nantinya akan memudahkan suatu lembaga dalam 

mengelola dan mengatur segala hal yang diperlukan demi kemajuan suatu 

lembaga. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena dengan melihat dan membaca stuktur organisasi, maka 
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dengan mudah dapat diketahui orang yang menduduki jabatan tertentu di 

dalam lembaga tersebut. Untuk dapat mengetahui struktur organisasi SD 

Ma’arif Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 117
81

 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas V 

SD Ma’arif Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar mata pelajaran PAI pada 

siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 peneliti 

mengambil nilai tengah semester pada semester genap. 

Selanjutnya, hasil belajar PAI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Nilai Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V  

SD Ma’arif Ponorogo 
 

No. X F 

1 100 2 

2 97 1 

3 96 1 

4 95 5 

5 94 2 

6 93 1 

7 92 7 

8 90 4 

9 89 3 

10 88 5 

11 87 2 

12 86 2 
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No. X F 

13 85 5 

14 84 1 

15 83 5 

16 82 2 

17 81 3 

18 80 3 

19 79 6 

20 78 9 

21 76 17 

22 75 13 

23 70 1 

 

Adapun hasil belajar mata pelajaran PAI kelas V di SD Ma’arif 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada lampiran 5 halaman  

98-100. 

 

2. Deskripsi Data tentang Akhlak Siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai akhlak siswa peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

adalah siswa-siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo yang berjumlah 140 siswa. 

Adapun komponen yang diukur mengenai akhlak siswa kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo adalah dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.2 

Kisi-kisi Akhlak siswa 

 
Variabel Indikator No Item 

Akhlak Siswa 1. Akhlak kepada Allah 

 

2. Akhlak kepada Manusia 

 

 

 

3. Akhlak kepada lingkungan/alam 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

 

20,21 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Pedoman Pensekoran Variabel Akhlak Siswa 
 

Alternatif jawaban 
Skor Item Pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Adapun hasil skor Akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Akhlak Siswa Kelas V  

SD Ma’arif Ponorogo 

No. Skor Akhlak Siswa Frekuensi 

1 80 2 

2 79 2 

3 78 1 

4 77 1 

5 76 1 

6 75 1 
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Adapun skor jawaban angket tentang akhlak siswa kelas V SD 

Ma’arif Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 

103-107. 

 

 

 

7 74 10 

8 73 1 

9 72 6 

10 71 3 

11 70 5 

12 69 5 

13 68 2 

14 67 7 

15 66 1 

16 65 5 

17 64 6 

18 63 6 

19 62 4 

20 61 4 

21 60 3 

22 59 5 

23 58 4 

24 57 3 

25 56 2 

26 54 3 

27 53 3 

28 52 1 

29 51 1 

30 50 1 

31 48 1 

Jumlah 100 
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C. Analisis Data 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang penulis 

butuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum dapat 

dimengerti sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar para pembaca 

dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada dalam 

skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis di bawah ini: 

1. Analisis Data tentang Hasil Belajar PAI Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

Untuk menentukan kategori hasil belajar PAI, yaitu dengan menyusun 

urutan kedudukan atas tiga rangking atau tiga tingkatan. Untuk keperluan 

tersebut, terlebih dahulu dicari mean dan standar deviasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

X F FX x' Fx' x’2
 Fx’2 

100 2 200 11 22 121 242 

97 1 97 10 10 100 100 

96 1 96 9 9 81 81 

95 5 475 8 40 64 320 

94 2 188 7 14 49 98 

93 1 93 6 6 36 36 

92 7 644 5 35 25 175 

90 4 360 4 16 16 64 

89 3 267 3 9 9 27 

88 5 440 2 10 4 20 

87 2 174 1 2 1 2 

86 2 172 0 0 0 0 

85 5 425 -1 -5 1 5 

84 1 84 -2 -2 4 4 

83 5 415 -3 -15 9 45 

Tabel 4.5 

Penghitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi  

Hasil Belajar PAI Kelas  V  

SD Ma’arif Ponorogo. 
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82 2 164 -4 -8 16 32 

81 3 243 -5 -15 25 75 

80 3 240 -6 -18 36 108 

79 6 474 -7 -42 49 294 

78 9 702 -8 -72 64 576 

76 17 1292 -9 -153 81 1377 

75 13 975 -10 -130 100 1300 

70 1 70 -11 -11 121 121 

Jmlh 100 8290 - -298 - 5102 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel x 

Mx = 
 fX

N
=  

8290

100
 = 82,9 

b. Mencari standar deviasi dari variabel x 

SDx =      
⅀fx’²

N
- (

⅀x’
N

)²
 

 

  
=      

5102

100
 - (

-298

100
) 2

 

 =   51,02 - 8,8804  

 =   42,1396 

 =   6,491502 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx: 82,9 dan SDx: 6,491502. Untuk 

menentukan tingkatan hasil belajar PAI siswa tinggi, sedang dan rendah 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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1) Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas V SD Ma’arif Ponorogo tinggi. 

2) Skor kurang dari My – 1.SD adalah adalah tingkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI kelas V SD Ma’arif Ponorogo rendah. 

3) Dan skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah adalah 

tingkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo sedang. Adapun penghitungannya adalah:  

Mx + 1.SD = 82,9 + 1 . 6,491502  

= 82,9 + 6,491502   

= 89,391502 

 

My - 1.SD = 82,9 - 1 . 6,491502 

= 82,9 -  6,491502   

= 76,40898 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 89,4 

dikategorikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo tinggi sedangkan skor kurang dari 76,4 dikategorikan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI kelas V SD Ma’arif Ponorogo rendah dan skor 

76,4 – 89,4 dikategorikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V 

SD Ma’arif Ponorogo sedang.  
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas V SD Ma’arif Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  4.6 

Kategorisasi Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V  

SD Ma’arif Ponorogo 

 
No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 89,391502 23 23% Baik  

2 76,40898 - 

89,391502 

46 46% Cukup 

3 < 76,40898 31 31% Kurang 

Jumlah 100   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas V SD Ma’arif Ponorogo dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 23 anak dengan prosentase 23%, 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 46 anak dengan prosentase 

46%, dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 31 anak dengan 

prosentase 31%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI  kelas V SD Ma’arif Ponorogo adalah 

cukup dinyatakan dengan 46 responden.  

 

2. Analisis Data tentang Akhlak Siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang akhlak siswa 

kelas V di SD Ma’arif Ponorogo, dalam hal ini menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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a. Memberi penilaian, dalam penilaian ini ada 4 kategori yaitu: 

Alternatif jawaban 
Skor Item Pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga ranking atau tiga 

tingkatan, dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok, yaitu tinggi, 

sedang dan rendah.
82

 

b. Mencari mean dan standar deviasinya sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Penghitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari Akhlak Siswa  

Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

                                                           
82

Anas Sudijono, Pengantar Evaluai Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 449. 

Y F FY y' Fy' y’2
 Fy’2

 

80 2 160 15 30 225 450 

79 2 158 14 28 196 392 

78 1 78 13 13 169 169 

77 1 77 12 12 144 144 

76 1 76 11 11 121 121 

75 1 75 10 10 100 100 

74 10 740 9 90 81 810 

73 1 73 8 8 64 64 

72 6 432 7 42 49 294 

71 3 213 6 18 36 108 

70 5 350 5 25 25 125 

69 5 345 4 20 16 80 

68 2 136 3 6 9 18 

67 7 469 2 14 4 28 

66 1 66 1 1 1 1 

65 5 325 0 0 0 0 

64 6 384 -1 -6 1 6 

63 6 378 -2 -12 4 24 

62 4 248 -3 -12 9 36 
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Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Mencari mean (rata-rata) dari variabel y 

My = 
 fy

N
= 

6539

100
 = 65,39 

2) Mencari standar deviasi dari variabel y 

SDy =    
⅀fy’²

N
  - (

∑fy
'

N
)2 

        
=  5236

100
 - (

50

100
)
2 

       =  52,36 - (0,5)
2
 

=  52,36 - 0,25 

       =   52,11 

       =   7,218725649  

61 4 244 -4 -16 16 64 

60 3 180 -5 -15 25 75 

59 5 295 -6 -30 36 180 

58 4 232 -7 -28 49 196 

57 3 171 -8 -24 64 192 

56 2 112 -9 -18 81 162 

54 3 162 -10 -30 100 300 

53 3 159 -11 -33 121 363 

52 1 52 -12 -12 144 144 

51 1 51 -13 -13 169 169 

50 1 50 -14 -14 196 196 

48 1 48 -15 -15 225 225 

 
100 6539 - 50 - 5236 
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Dari hasil di atas dapat diketahui My: 65,39 dan SDy: 7,218725649. 

Untuk menentukan akhlak siswa yang termasuk kategori baik, cukup baik dan 

kurang baik dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

a) Skor lebih dari Mx + 1.SD menujukkan bahwa akhlak siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo baik 

b) Skor kurang dari Mx – 1.SD menunjukkan bahwa akhlak siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo kurang baik. 

c) Dan skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD menunjukkan 

bahwa akhlak siswa kelas V SD Ma’arif cukup baik. Adapun 

penghitungannya adalah:  

My + 1. SD = 65,39 + 1 . 7,218725649 

= 65,39 + 7,218725649 

= 72,60872565  

My - 1.SD = 65,39 – 1 . 7,218725649 

= 65,39 - 7,218725649 

= 58,17127435 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 72,6 

dikategorikan akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo baik sedangkan 

skor kurang dari 58,2 akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo kurang baik 

dan skor 58,2 – 72,6 dikategorikan akhlak siswa kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo cukup baik. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang akhlak siswa kelas V SD ma’arif 

Ponorogo  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  4.8 

Kategorisasi Akhlak Siswa Kelas V  

SD Ma’arif Ponorogo 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >72,609 19 19% Baik 

2 58,17 – 72,609 62 62% Cukup 

3 < 58,17 19 19% Kurang 

Jumlah 100   
 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan akhlak 

Siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 19 anak dengan prosentase 19%, dalam kategori cukup baik dengan 

frekuensi sebanyak 62 anak dengan prosentase 62%, dan dalam kategori 

kurang baik dengan frekuensi sebanyak 19 anak dengan prosentase 19%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa Akhlak Kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo adalah cukup baik dinyatakan dengan 62 responden. 

  

3. Analisis Data tentang Hubungan Hasil Belajar PAI dengan Akhlak Siswa 

kelas V SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data tentang hubungan hasil belajar 

PAI dengan Akhlak Siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo penulis 

melakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 
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data dari masing-masing akhlak siswa dan hasil belajar. Yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal dan tidak.  

1) Hasil belajar PAI 

Untuk mengetahui apakah data hasil belajar berdistribusi normal, 

peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

             Langkah 1:  Merumuskan hipotesis. 

     Ho: data berdistribusi normal   

     Ha: data tidak berdistribusi normal 

            Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 

      Tabel 4.9 

Data Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi  Normalitas 

Hasil Belajar PAI Siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo 

X F FX X 2 FX 2 

100 2 200 10000 20000 

97 1 97 9409 9409 

96 1 96 9216 9216 

95 5 475 9025 45125 

94 2 188 8836 17672 

93 1 93 8649 8649 

92 7 644 8464 59248 

90 4 360 8100 32400 

89 3 267 7921 23763 

88 5 440 7744 38720 

87 2 174 7569 15138 

86 2 172 7396 14792 

85 5 425 7225 36125 

84 1 84 7056 7056 

83 5 415 6889 34445 

82 2 164 6724 13448 

81 3 243 6561 19683 

80 3 240 6400 19200 

79 6 474 6241 37446 

78 9 702 6084 54756 

76 17 1292 5776 98192 
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75 13 975 5625 73125 

70 1 70 4900 4900 

 Jumlah  100 8290 171810 692508 

 

           Langkah 3: menghitung rata-rata dan standar deviasi 

Mx =  
∑fX

N
 

         SDx =  ⅀fx²

N
- (

⅀fX

N
)
²  

  
=  692508

100
- (

8290

100
)
² 

  =   6925,08 - 82,9
2  

  =   6925,08 - 6872,41  

=   52,67 

  =  7,257410006
 

    Langkah 4: Menghitung nilai fkb. 

Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data 

(f/n). 

Langkah 6: Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n). 

      Langkah 7: Menghitung nilai Z 

      Z = 
X - µ 

σ
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    X = Nilai asli 

     µ = Rata – rata 

     σ = Simpangan baku (standar devisiasi) 

     Langkah 8: Menghitung (P ≤ Z). 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. Untuk nilai 

positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

Untuk tabel nilai distribusi normal dapat dilihat pada 

lampiran 13 halaman 119-122. 

    Langkah 9: Menghitung a2 (selisih dari fkb/n dan P ≤ Z). 

    Langkah 10: Menghitung a1 (selisih dari f/n dan a2) 
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Tabel 4.10 

Data Perhitungan Uji Normalitas Hasil Belajar PAI 

dengan Rumus Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Langkah 11: Membandingkan angka a1 maksimum dari tabel Kolmogorov-

Smirnov, diperoleh D(0,05,100) dari tabel adalah 0,136. 

Untuk tabel harga-harga kritis D dalam tes satu sampel 

Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 

121.   

 

X f Fkb f/n fkb/n Z P ≤ Z a2 a1 

100 2 100 0.02 1 2.3562 0.9909 0.009 0.011 

97 1 98 0.01 0.98 1.9428 0.9738 0.006 0.004 

96 1 97 0.01 0.97 1.8051 0.9649 0.005 0.005 

95 5 96 0.05 0.96 1.6673 0.9525 0.007 0.043 

94 2 91 0.02 0.91 1.5295 0.937 0.027 0.047 

93 1 89 0.01 0.89 1.3917 0.9192 0.029 0.039 

92 7 88 0.07 0.88 1.2539 0.8944 0.014 0.084 

90 4 81 0.04 0.81 0.9783 0.8365 0.027 0.067 

89 3 77 0.03 0.77 0.8405 0.7995 0.03 0.06 

88 5 74 0.05 0.74 0.7027 0.758 0.018 0.068 

87 2 69 0.02 0.69 0.5649 0.7123 0.022 0.042 

86 2 67 0.02 0.67 0.4271 0.6664 0.004 0.016 

85 5 65 0.05 0.65 0.2894 0.6141 0.036 0.014 

84 1 60 0.01 0.6 0.1516 0.5596 0.04 0.03 

83 5 59 0.05 0.59 0.0138 0.504 0.086 0.04 

82 2 54 0.02 0.54 -0.124 0.4522 0.088 0.07 

81 3 52 0.03 0.52 -0.262 0.3974 0.123 0.09 

80 3 49 0.03 0.49 -0.4 0.3446 0.145 0.12 

79 6 46 0.06 0.46 -0.537 0.2946 0.165 0.11 

78 9 40 0.09 0.4 -0.675 0.2483 0.152 0.06 

76 17 31 0.17 0.31 -0.951 0.1711 0.139 0.031 

75 13 14 0.13 0.14 -1.089 0.1379 0.002 0.128 

70 1 1 0.01 0.01 -1.777 0.0375 0.028 0.038 

        
0.128 
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  Langkah 12: Uji hipotesa 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat diketahui 

a1 max sebesar 0,128.  

Kriteria: Ho diterima jika a1 maksimum < Dtabel 

Ho ditolak jika a1 maksimum > Dtabel 

Dengan melihat hitungan a1 max < Dtabel (0,128 < 0,136), 

sehingga Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

2) Akhlak Siswa 

Untuk mengetahui apakah data akhlak siswa berdistribusi 

normal, peneliti menggunakan rumus Lillifors. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada perhitungan berikut: 

    Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

       Ho: data berdistribusi normal   

      Ha: data tidak berdistribusi normal 

              Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi 
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                   Tabel 4.11 

Data Perhitungan Rata-rata dan Standar Deviasi Normalitas 

Akhlak Siswa Kelas V SD Ma’arif 
Ponorogo 

Y F FY Y
2
 FY

2
 

80 2 160 6400 12800 

79 2 158 6241 12482 

78 1 78 6084 6084 

77 1 77 5929 5929 

76 1 76 5776 5776 

75 1 75 5625 5625 

74 10 740 5476 54760 

73 1 73 5329 5329 

72 6 432 5184 31104 

71 3 213 5041 15123 

70 5 350 4900 24500 

69 5 345 4761 23805 

68 2 136 4624 9248 

67 7 469 4489 31423 

66 1 66 4356 4356 

65 5 325 4225 21125 

64 6 384 4096 24576 

63 6 378 3969 23814 

62 4 248 3844 15376 

61 4 244 3721 14884 

60 3 180 3600 10800 

59 5 295 3481 17405 

58 4 232 3364 13456 

57 3 171 3249 9747 

56 2 112 3136 6272 

54 3 162 2916 8748 

53 3 159 2809 8427 

52 1 52 2704 2704 

51 1 51 2601 2601 

50 1 50 2500 2500 

48 1 48 2304 2304 

 Jmlh  100 6539 132734 433083 
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     Langkah 3: Menghitung mean dan standar deviasi 

       My = 
∑fY

N
  

=   

6539

100
 

= 65,39 

        SDy =  ⅀fy²

N
−  (

⅀fy

N
)
2  

   
=  433083

100
- (

6539

100
)

2 

=   4330,83 – 4275,85 

=   54,98  

= 7,41
 

    Langkah 4: Menghitung nilai fkb. 

Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data 

(f/n). 

Langkah 6: Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n). 

     Langkah 7:  Menghitung nilai Z 

    Z = 
( X - µ )

σ 
 

    X = Nilai asli 

     µ = Rata – rata 
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     σ = simpangan baku (standar devisiasi) 

     Langkah 8: Menghitung ( P ≤ Z). 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. Untuk nilai 

positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

    Langkah 9: Menghitung L (selisih dari fkb/n dan P ≤ Z). 
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Tabel 4.12 

Data Perhitungan Uji Normalitas Akhlak Siswa dengan Rumus Lillifors 

 

Y F Fkb f/n fkb/n Z P ≤ Z L 

80 2 100 0.02 1 1.970408 0.9756 0.0244 

79 2 98 0.02 0.98 1.835541 0.9664 0.0136 

78 1 96 0.01 0.96 1.700674 0.9554 0.0046 

77 1 95 0.01 0.95 1.565807 0.9418 0.0082 

76 1 94 0.01 0.94 1.43094 0.9236 0.0164 

75 1 93 0.01 0.93 1.296073 0.9032 0.0268 

74 10 92 0.1 0.92 1.161205 0.877 0.043 

73 1 82 0.01 0.82 1.026338 0.8485 0.0285 

72 6 81 0.06 0.81 0.891471 0.8159 0.0059 

71 3 75 0.03 0.75 0.756604 0.7764 0.0264 

70 5 72 0.05 0.72 0.621737 0.7324 0.0124 

69 5 67 0.05 0.67 0.48687 0.6874 0.0174 

68 2 62 0.02 0.62 0.352003 0.6368 0.0168 

67 7 60 0.07 0.6 0.217136 0.5871 0.0129 

66 1 53 0.01 0.53 0.082269 0.5319 0.0019 

65 5 52 0.05 0.52 -0.0526 0.4801 0.0399 

64 6 47 0.06 0.47 -0.18747 0.4247 0.0453 

63 6 41 0.06 0.41 -0.32233 0.3745 0.0355 

62 4 35 0.04 0.35 -0.4572 0.3228 0.0272 

61 4 31 0.04 0.31 -0.59207 0.2743 0.0357 

60 3 27 0.03 0.27 -0.72693 0.2358 0.0342 

59 5 24 0.05 0.24 -0.8618 0.1949 0.0451 

58 4 19 0.04 0.19 -0.99667 0.1587 0.0313 

57 3 15 0.03 0.15 -1.13153 0.1292 0.0208 

56 2 12 0.02 0.12 -1.2664 0.102 0.018 

54 3 10 0.03 0.1 -1.53614 0.063 0.037 

53 3 7 0.03 0.07 -1.671 0.0465 0.0235 

52 1 4 0.01 0.04 -1.80587 0.0359 0.0041 

51 1 3 0.01 0.03 -1.94074 0.0262 0.0038 

50 1 2 0.01 0.02 -2.0756 0.0188 0.0012 

48 1 1 0.01 0.01 -2.34534 0.0094 0.0006 

Nilai  L maksimum 0.0453 

 

  Langkah 10: Membandingkan angka L maksimum dari tabel Lillivors, 

diperoleh D (0,05, 100) dari tabel adalah 0,086 
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Untuk tabel nilai kritis Uji Lillifors dapat dilihat pada 

lampiran 15 halaman 124.  

  Langkah 11:  Uji hipotesa 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat 

diketahui L maksimaum sebesar 0,0453.  

Kriteria: Ho diterima jika L maksimum < Dtabel 

 Ho ditolak jika L maksimum > Dtabel 

Dengan melihat hitungan Lmax < Dtabel (0,0453 < 0,086), 

sehingga Ho diterima yang berarti data berdistribusi 

normal. 

 

b. Korelasi Hasil Belajar PAI dengan Akhlak Siswa Kelas V SD Ma’arif 

Ponorogo Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 

Untuk menganalisis data tentang hubungan Hasil Belajar PAI 

dengan Akhlak Siswa Kelas V SD Ma’arif Ponorogo penulis menggunakan 

teknik penghitungan Product Moment dengan rumus sebagai berikut:  

Rumus: r
xy= 

N∑XY -  ∑X (∑Y) N∑X2− ∑X 2 (N∑Y2− (∑Y2))

  

Keterangan 

rxy  = Angka Indeks Korelasi Product Moment 

               X   = Jumlah Seluruh Nilai X 
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Y = Jumlah Seluruh Nilai Y 

XY = Jumlah Hasil Perkalian antara Nilai X dan Nilai Y 

Selanjutnya dilakukan penghitungan. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Mentabulasi data kedua variabel yang dapat dilihat pada lampiran 8 

halaman 108-110. 

b. Membuat tabel korelasi Hasil Belajar PAI dengan akhlak siswa dapat 

dilihat pada lampiran 9 halaman 111-113. 

c. Menjumlahkan nilai variabel X, sehingga didapatkan ƩX = 8290 

d. Menjumlahkan nilai variabel Y, sehingga didapatkan ƩY = 6539  

e. Mengalikan masing-masing baris antara variabel X dan variabel Y, 

sehingga didapat ƩXY = 543623 

f. Menguadratkan nilai variabel X, sehingga didapatkan  X2 = 692508 

g. Menguadratkan nilai variabel Y, sehingga didapatkan  Y2= 433083 

h. Menghitung koefisiensi korelasi  

rxy =
N∑XY – (∑X)(∑Y) (NΣx2 -  ∑x 2  NΣy2-(Σy 2)
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D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Pembahasan 

Setelah membuat tabel korelasi langkah selanjutnya adalah menghitung 

koefisiensi korelasi hasil belajar PAI dengan akhlak siswa dengan rumus 

Product Moment, yaitu: 

rxy = 
N∑XY - (∑X)(∑Y) (NΣx2 -  ∑x 2  NΣy2-(Σy 2)

 

= 100.543623- 8290 (6539)  100.692508 -(8290)
 2 )  100.433083−(6539 2   

       = 54362300 - 54208310  69250800 - 68724100  43308300 - 42758521  
           = 153990 526700.549779

 =
153990 2895685911

 

         = 
153990

538115,7861
  = 0,286165178  

2. Interpretasi 

Untuk cara-cara interpretasi dengan menggunakan tabel nilai “r” sebagai 

berikut: 

a) Merumuskan/membuat Hipotesa Nol (Ho) dan Hipotesa Alternatif (Ha) 

 Untuk Ho dapat dirumuskan sebagai berikut: 

r = 0 (Tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y). 

 Untuk Ha dapat dirumuskan sebagai berikut: 

r ≠ 0 (Ada korelasi antara variabel X dan variabel Y). 
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b) Menguji hipotesis, mencari derajat bebas (db/df) dengan menggunakan 

rumus db = n – nr. Diketahui bahwa responden berjumlah 100, jadi 100 - 2 = 

98.  

c) Dengan db sebesar 98 yang mendekati adalah 100, diperoleh “r” tabel (rt) 

pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,195.  

 Berdasarkan perhitungan “r” Product Moment ditemukan rxy = 0,286 

maka, rxy  rt pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,195. 

 Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni 

hipotesis penelitian Ha yang berbunyi bahwa ada korelasi antara hasil belajar 

PAI dengan akhlak siswa kelas V di SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian deskripsi data dan analisis dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo menunjukkan sedang. Hal 

ini terbukti pada hasil kategori sedang mencapai 46%, kategori tinggi 

mencapai 23%, kategori kurang mencapai 31%. 

2. Akhlak siswa kelas V SD Ma’arif Ponorogo menunjukkan cukup. Hal ini 

terbukti pada hasil kategori baik mencapai 19%, kategori cukup mencapai 

62%, dan kategori kurang mencapai 19%. 

3. Terdapat korelasi antara hasil belajar PAI dengan akhlak siswa kelas V SD 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. Dimana pada taraf signifikan 

5% nilai r hitung (0,286) lebih besar dari r tabel sebesar (0,195).  

 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah berikut: 

1. Bagi siswa agar selalu  berusaha untuk meningkatkan hasil belajar PAI 

sehingga dapat merubah akhlak siswa kearah yang lebih baik. 
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2. Bagi sekolah untuk menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana belajar 

mengajar baik buku paket, alat praktek dan kenyamanan sekolah sehingga 

dapat memotivasi siswa untuk semangat belajar, sehingga hasil belajar 

khususnya mata pelajaran PAI bisa maksimal. 

3. Bagi guru PAI khususnya, agar selalu meningkatkan kreativitas kegiatan  

belajar mengajar sehingga hasil belajar PAI siswa bisa mendapat hasil yang 

maksimal. 

4. Bagi lembaga (Prodi PGMI), diharapkan dokumen yang dapat dijadikan 

sumbangan pikiran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan 

kualitas lulusan khususnya jurusan tarbiyah prodi PGMI. 

 


