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ABSTRAK 

 
Marsahid. 2015. Korelasi Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf dengan Perilaku 

Mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2011 STAIN Ponorogo. SKRIPSI, 

Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing I: Dr. H. 

Sutoyo, M.Ag., Pembimbing II: Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf, Perilaku Mahasiswa 

Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu 

telah berubah pula sikap dan perilakunya. Dan seseorang yang telah menguasai 

tingkat kognitif maka perilaku seseorang tersebut sudah bisa diramalkan. Dari hal 

tersebut disimpulkan bahwa seseorang memiliki prestasi baik maka perilakunya pasti 

baik juga.  Tujuan dari mata kuliah akhlak tasawuf  diantaranya untuk merubah dan 

meningkatkan perilaku mahasiswa menjadi lebih baik. Penelitian ini berangkat dari 

kegelisahan peneliti terhadap perilaku mahasiswa yang masih ada yang berperilaku 

kurang baik seperti sering marah-marah, menipu, memikirkan dirinya sendiri dan 

juga tidak peduli terhadap teman.  

Peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut: (1) bagaimana prestasi 

belajar studi akhlak tasawuf mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo?. 

(2) Bagaimana perlaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo?. dan 

(3) Adakah korelasi antara prestasi belajar studi akhlak tasawuf dengan perilaku 

mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang 

bersifat korelasional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 127 dari 195 mahasiswa 

Prodi PAI Angkatan 2011 STAIN Ponorogo yang masih aktif. Adapun teknik 

pengumpulan datanya menggunakan test dan angket. Metode dokumentasi sebagai 

pendukung. Teknik analisis data digunakan rumus statistik “Koefisien Kontingensi”. 
Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa: (1) Prestasi belajar studi 

akhlak tasawuf Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo dalam kategori cukup 

dengan prosentase 87,4%. (2) Perilaku mahasiswa dalam kategori cukup dengan 

prosentase 61,42%. (3) Hasil analisis korelasi menunjukkan pada taraf signifikansi 

5%, ∅� = 0,146 dan ∅� = 0,174 sehingga ∅� < ∅�. Phi hitung lebih kecil dari pada Phi 

tabel sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Dalam kriteria penilaian korelasi 

tergolong tingkat yang sangat rendah karena jarak intervalnya 0.00 – 0.199. Maka 

tidak ada korelasi yang signifikan prestasi belajar studi akhlak tasawuf dengan 

perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo. Jadi baik atau 

kurang baiknya perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo tidak 

ada hubungannya dengan prestasi belajar studi akhlak tasawuf. Dalam hal ini ada 

variabel intervening yaitu motivasi mahasiswa. Peneliti menemukan kurangnya 

motivasi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu ataupun pemahamannya dalam 

berperilaku.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dunia pendidikan dan tingkat pendidikan di masyarakat mengalami 

peningkatan mengiringi perkembangan zaman sekarang ini. Oleh sebab itu 

pendidikan pada tingkat perguruan tinggi dipandang sangat penting bagi 

masyarakat. Keberadaan perguruan tinggi saat ini sebagai sarana untuk 

mengembangkan ilmu semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

mahasiswa yang berada di suatu perguruan tinggi.  

Dalam suatu perguruan tinggi memiliki sasaran program. Seperti halnya 

sasaran program STAIN Ponorogo yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia 

yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan agama Islam, Memiliki kemantapan 

aqidah dan akhlaq karimah serta komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma 

perguruan tinggi.
1
 Untuk tercapainya hal tersebut maka harus selalau adanya 

peningkatan mutu dalam pembelajaran.  

Belajar adalah serangkaian  kegiatan jiwa raga  untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku  sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi  sebagai akibat dari kegiatan 

                                                           
1
 Tim Pelaksana Penyusunan, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Ponorogo: STAIN 

PRESS, 2009), 2. 
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belajar  yang telah dilakukan oleh individu. Untuk mendapatkan hasil yang telah 

dicapai dalam proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor  dari dalam individu 

dan dari luar diri individu.
2  

Apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar 

sering disebut prestasi belajar. Pencapaian prestasi belajar atau hasil belajar 

siswa, merujuk kepada aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga 

aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, bahkan membentuk hubungan hierarki. 

Tipe belajar bidang kognitif mencakup: (a) tipe prestasi belajar 

pengetahuan hafalan (knowledge), (b) tipe prestasi belajar pengalaman 

(comprehention) , (c) tipe prestasi belajar penerapan (aplikasi) , (d) tipe prestasi 

belajar analisis, (e) tipe prestasi belajar sintesis, dan (f) tipe prestasi belajar 

evaluasi (Sudjana dalam Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam).
3
 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang bisa 

diramalkan perubahan-perubahanya, apabila seseorang telah menguasai bidang 

kognitif tingkat tinggi. Tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe prestasi 

belajar mencakup : pertama, receiving atau attending, yakni kepekaan dalam 

menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang datang pada siswa, baik dalam 

bentuk masalah situasi, gejala. Kedua, responding atau jawaban, yakni reaksi 

yang diberikan seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Ketiga, 

                                                           
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002 ), 141. 

3
 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 151. 
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valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan penilaian dan kepercayaan terhadap 

gejala atau stimulus. Keempat, organisasai, pengembangan nilai kedalam suatu 

sistem organisasi, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan nilai lain 

dan kemantapan, prioritas nilai yang telah dimilikinya. Kelima, karakteristik dan 

internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki 

seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan perilakunya.
4
 

Tipe prestasi belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk 

ketrampilan (skiil), dan kemampuan bertindak seseorang. Dengan kata lain, 

aktivitas nyata dari pemahaman yang diperoleh. 

Tipe prestasi belajar seperti dikemukakan di atas tidak berdiri sendiri, 

tetapi selalu berhubungan satu sama lain. Seseorang yang berubah tingkat 

kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan 

perilakunya. Carl Rogers dalam Sudjana mengatakan bahwa “seseorang yang 

telah menguasai tingkat kognitif maka perilaku seseorang tersebut sudah bisa 

diramalkan”.
5
 

Secara terminologis pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan 

dengan tiga unsur penting, yaitu: kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia 

melalui potensi intelektualitasnya, afektif, yaitu pengembangan potensi akal 

manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari 

pengembangan ilmu pengetahuan. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman 

                                                           
4
 Ibid., 154.  

5
 Ibid., 156.   
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rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret.
6
 

Studi akhlak tasawuf merupakan salah satu mata kuliah kompetensi dasar 

dan pengembangan kepribadian. Yaitu untuk mengembangkan manusia yang 

beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.
7
 Dan dijelaskan pula dalam sasaran program 

tahun 2005/2035, terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang 

ilmu pengetahuan Islam, memiliki kemantapan aqidah dan akhlak karimah serta 

komitmen dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
8
 

Tujuan dari mata kuliah akhlak tasawuf ini adalah untuk mengenal Allah. 

Di samping itu juga untuk merubah dan meningkatkan perilaku mahasiswa 

menjadi lebih baik. Mata kuliah ini sebagai salah satu kontribusi dalam 

peningkatan perilaku mahasiswa. Dalam pembelajaran akhlak tasawuf ini 

merupakan pengenalan materi bagi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan untuk 

menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan.  

Dalam hubungannya dengan perilaku keseharian, akhlak tasawuf akan 

berguna untuk mengendalikan perilaku anak dari hal-hal yang negatif. Dengan 

akhlak tasawuf para siswa selalu berada dalam tujuan mencari keridhaan Tuhan. 

Dari sini timbul rasa malu melanggar larangan Allah atau melalaikan perintah-

                                                           
6
 Beni Ahmad Saebani, dan  abdul hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15-16. 

7
 Tim Pelaksana Penyusunan, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Ponorogo: STAIN 

PRESS, 2009), 142. 
8
 Ibid., 2.  
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Nya. Ia juga tidak berani berbuat dosa dan maksiat karena yang demikian itu 

dilarang Tuhan.
9
  

Berdasarkan wawancara dengan beberapa mahasiswa STAIN Ponorogo 

pada tanggal 16 desember 2013 tentang bagaimana perilaku dari mahasiswa PAI 

angkatan 2011 terdapat mahasiswa yang sering marah-marah, menipu, 

memikirkan dirinya sendiri dan juga tidak peduli terhadap teman. Dan dari 

pengamatan pada tanggal 23 desember 2013 terdapat mahasiswa yang terlambat 

masuk kelas.  

Dengan adanya permasalahan di atas maka penulis mengkaji prestasi 

belajar Akhlak tasawuf dengan perilaku mahasiswa. Maka dari itu penulis merasa 

terdorong untuk melakukan studi atau penelitian tentang akhlak karena akhlak 

merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak hanyalah seperti jasad yang 

tidak bernyawa. Karena salah satu misi nabi Muhammad SAW ialah membina 

akhlak manusia. Dan penelitian ini bertempat di STAIN Ponorogo karena 

merupakan satu-satunya perguruan tinggi agama Islam Negeri di Ponorogo dan 

yang memiliki mutu pendidikan yang lebih baik serta memiliki fasilitas 

terlengkap di antara lembaga pendidikan yang sederjat di Ponorogo, dengan 

mengambil judul : “Korelasi Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf Dengan 

Perilaku Mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2011 STAIN Ponorogo”.  

 

 

                                                           
9
 Abuddin Natta, Manajemen Pendidikan, cet:5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 108 
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B. Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan dalam suatu penelitian dapat berkembang 

menjadi masalah yang lebih luas, maka perlu adanya suatu lingkup dan batasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Subyek penelitian disini adalah mahasiswa prodi PAI STAIN Ponorogo 

angkatan 2011. 

2. Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai akhir pada mata kuliah 

akhlak tasawuf.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prestasi belajar studi akhlak tasawuf mahasiswa prodi PAI 

angkatan 2011 STAIN Ponorogo? 

2. Bagaimana perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo? 

3. Adakah korelasi antara prestasi belajar studi akhlak tasawuf dengan perilaku 

mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prestasi belajar studi akhlak tasawuf mahasiswa prodi 

PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo 

2. Untuk mengetahui perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN 

Ponorogo 

3. Untuk mengetahui korelasi antara prestasi belajar studi akhlak tasawuf 

dengan perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN ponorogo 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan teori akhlak 

tasawuf dalam hubungannya perilaku mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan pertimbangan kebijakan lembaga pendidikan dalam 

mengambil keputusan serta kebijakan dalam rangka meningkatkan 

kualitas mahasiswanya. 

b. Dosen  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

c. Peneliti  

Untuk menambah wawasan, memperkaya, dan memperdalam keilmuan 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku 

mahasiswa.  

d. Orang Tua  

Agar digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pendidikan anak di 

lingkungan keluarga sebagai bentuk partisipasi orang tua dalam 

memberikan pengawasan terhadap anak. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima bab 

yang berisi: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori tentang 

prestasi belajar akhlak tasawuf, meliputi pengertian prestasi belajar akhlak 

tasawuf dan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Kemudian teori tentang 

perilaku mahasiswa yang meliputi pengertian perilaku, faktor yang 

mempengaruhi perilaku, bentuk-bentuk perilaku, dan macam-macam perilaku. 

Dan hubungan antara prestasi belajar akhlah tasawuf dengan perilaku mahasiswa. 

Kedua telaah pustaka/ penelitian terdahulu, ketiga kerangka berfikir, dan 

keempat pengajuan hipotesis.  

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi yang akan diteliti yaitu mahasiswa STAIN Ponorogo Prodi PAI 

angkatan 2011, sampel dari seluruh mahasiswa STAIN Ponorogo Prodi PAI 

angkatan 2011, instrumen pengumpulan data tentang perilaku mahasiswa, teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh data tentang prestasi belajar dan perilaku 

mahasiswa, dan teknik analisis data dari data prestasi belajar dan perilaku 

mahasiswa serta uji validitas dan reliabilitas instrumen perilaku mahasiswa.  
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Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian, yang berisi gambaran 

umum STAIN Ponorogo meliputi sejarah, letak geografis, azas, visi, misi, tujuan 

dan struktur organisasi STAIN Ponorogo. Dan deskripsi data tentang prestasi 

belajar studi akhlak tasawuf dan perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 

STAIN Ponorogo. Serta analisis data tentang prestasi belajar studi akhlak 

tasawuf dan perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo dan 

pembahasan, dan interpretasi. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan tentang prestasi belajar 

studi akhlak tasawuf dengan perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 

STAIN Ponorogo dan saran bagi lembaga, dosen dan mahasiwa STAIN 

Ponorogo. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat 

inti hasil penelitian. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS  

 

A. Landasan Teori  

1. Prestasi Belajar Akhlak Tasawuf 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok.
10

 Prestasi tidak akan 

pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. Hanya 

dengan keuletan dan optimis dirilah yang dapat membantu untuk 

mencapainya, yaitu dengan jalan keuletan kerja.  

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
11

 

Dalam proses belajar terjadi perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, 

pengetahuan, dan ketrampilan, baik dari segi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik.  

                                                           
10

 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru(Surabaya: Usaha Nasional, 

1994), 20. 
11

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

2. 
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Prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau ketrampilan 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran yang lazim ditunjukkan dengan 

nilai tes yang diberikan oleh guru.
12

 Prestasi atau keberhasilan belajar 

dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks 

prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan, dan semacamnya.
13

  

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap 

ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar 

siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh 

ranah itu, khususnya ranah rasa murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan 

perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (tidak dapat diraba). 

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya 

mengambil perubahan tingkah  laku yang dianggap penting dan diharapkan 

dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik 

yang berdimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi karsa.
14

  

Studi akhlak tasawuf merupakan salah satu mata kuliah pengembangan 

kepribadian. Yaitu untuk mengembangkan manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab 

                                                           
12

 Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 895. 
13

 Syaifuddin Azwar, Pengantar Psikologi Intelegensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2004), 164. 
14

  Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 150.  
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kemasyarakatan dan kebangsaan.
15

 Dan dijelaskan pula dalam sasaran 

program tahun 2005/2035, terwujudnya sumber daya manusia yang 

berkualitas di bidang ilmu pengetahuan islam, memiliki kemantapan aqidah 

dan akhlak karimah serta komitmen dalam melaksanakan Tri Darma 

Perguruan Tinggi.
16

 

Tujuan dari mata kuliah akhlak tasawuf ini adalah untuk mengenal 

Allah. Di samping itu juga untuk merubah dan meningkatkan perilaku 

mahasiswa menjadi lebih baik. Mata kuliah ini sebagai salah satu kontribusi 

dalam peningkatan perilaku mahasiswa. Dalam pembelajaran akhlak tasawuf 

ini merupakan pengenalan materi bagi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan 

untuk menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan.  

Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakanya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak 

adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan 

yang bersangkutan.
17

 

Salah satu bahasan dalam mata kuliah akhlak tasawuf adalah tasawuf 

akhlaki. Yang tahapannya terdiri dari takhalli (mengosongkan diri dari 

                                                           
15

  Tim Pelaksana Penyusunan, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Ponorogo: STAIN 

PRESS, 2009), 142 . 
16

 Ibid., 2.  
17

 Beni Ahmad Saebani, abdul hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 15.  
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akhlak yang buruk), tahalli (menghiasi diri dengan akhlak terpuji) dan tajalli 

(terbukannya penghalang/hijab).
18

 

Takhalli merupakan langkah pertama yang harus dijalani seorang sufi. 

Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku atai akhlak tercela. 

Salah satu akhlak tercela yang paling banyak membawa pengaruh terhadap 

timbulnya akhlak jelek lainnya adalah ketergantungan pada kelezatan 

duniawi. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari 

kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melenyapkan dorongan 

hawa nafsu.
19

 

Tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan 

membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahap tahalli 

dilakukan kaum sufi setelah jiwa dikosongkan dari akhlak-akhak jelek. Pada 

tahap tahalli, kaum sufi berusaha agar setiap gerak perilaku selalu berjalan di 

atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat “luar” maupun yang 

bersifat “dalam”. Aspek luar adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat 

formal, seperti shalat, puasa, dan haji, sedangkan aspek dalam seperti iman, 

ketakwaan, dan kecintaan kepada Tuhan.
20

  

Yang ketiga adalah tahap tajalli. Dalam rangka pemantapan dan 

pendalaman yang telah dilalui pada fase tahalli, maka rangkaian pendidikan 

itu disempurnakan pada fase tajalli. Kata ini berarti terungkapnya Nur Ghoib 

                                                           
18

 M.Sholihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 113. 
19

 Ibid.,  113-114.  
20

 Ibid., 115.  
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bagi hati.
21

 Agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang 

telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan terbiasa melakukan 

perbuatan luhur tidak berkurang, rasa ke-Tuhanan perlu dihayati lebih lanjut. 

Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan 

yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepada-

Nya.  

Para sufi sependapat bahwa tingkat kesempurnaan kesucian jiwa hanya 

dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan 

memperdalam rasa kecintaan itu. Dengan kesucian jiwa, jalan untuk 

mencapai Tuhan akan terbuka. Tanpa jalan ini, tidak ada kemungkinan 

terlaksananya tujuan dan perbuatan yang dilakukan pun tidak dianggap 

sebagai perbuatan yang baik.
22

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada dua faktor 

yaitu:
23

 

a. Faktor Intern  

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar. Faktor internal dibedakan menjadi 3 faktor yaitu:  

1) Faktor jasmaniah, meliputi:
24
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a) Kesehatan  

Sehat berarti dalam kedaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagianya/bebas dari penyakit. Kesehatan adalah kedaan 

atau hal sehat. Kesehatan berpengaruh tehadap belajarnya.  

b) Cacat Tubuh  

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang seampurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapt 

berupa buta, setengan buta, tuli, setengah tuli, patah kaki dan 

patah tulang, lumpuh dan lain-lain. Keadaan acat tubuh juga 

mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga 

terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajaar pada 

lembaga pendidikan khusus atau di usahakan alat bantu 

agardapat menghindarkan atau mangurangi pengaruh 

kecacatanya itu. 

2) Faktor Psikologis
25

  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dalam 

faktor psikologis yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor-

faktor tersebut adalah: 

a) Intelegensi, merupakan kapasitas umum dari kesadaran individu 

untuk berfikir, menyesuaikan diri, memecahkan masalah yang 

dihadapi secara bijaksana, cepat dan tepat.  
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b) Bakat, merupakan kualitas kemampuan yang dimiliki olehn 

masing-masing individu yang berbeda-beda.  

c) Perhatian, adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun 

semata-mata hanya bertuju kepada suatu objek atau sekumpilan 

objek. 

d) Minat, adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu.  

e) Motivasi, adalah keadaaan internal organisme baik manusia 

ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. 

f) Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Belajarnya akan lebih berhasil 

jika sudah siap (matang). 

g) Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam preoses belajar, karena 

jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik.  

3) Faktor Kelelahan
26

  

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah 
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menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. 

Sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan.  

 

b. Faktor Ekstern 

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak/ siswa terdiri dari:
27

 

1) Lingkungan Keluarga  

Anak yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara keluarga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.  

2) Lingkungan Sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa, 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar 

dan tugas rumah.  

3) Lingkungan Masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena 

keberadaanya siswa dalam masyarakat. Di antaranya seperti:  

a) Kegiatan siswa dalam masyarakat. 

b) Mass media. 
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c) Teman bergaul. 

d) Bentuk kehidupan masyarakat. 

2. Perilaku Mahasiswa.  

a. Pengertian Perilaku  

Perilaku/tingkah laku disebut juga dengan akhlak. Menurut para 

ahli masa lalu (al-qudama) akhlak adalah kemampuan jiwa untuk 

melahirkan suatu perbuatan sopan santun, tanpa pemikiran atau 

pemaksaan. Sering pula yang dimaksud dengan akhlak adalah semua 

perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik atau 

buruk.
28

 

Tingkah laku pada dasarnya ditujukan untuk mencapai tujuan. 

Kita semua ingin mengetahui, misalnya, “mengapa saya melakukan hal 

itu?” alasan tindakan kita sering tidak jelas bagi ingatan atau pikiran 

yang sadar. Stimulus-stimulus yang memotivasi pola perilaku individu 

tertentu (“personalitas”) sampai tingkat tertentu adalah dibawah sadar 

dan karena tidak mudah diperiksa dan dinilai.
29

 Individu menampilkan 

dirinya kepada pihak luar, terutama kepada individu yang lain melalui 

kegiatan atau perilakunya. Perilaku atau kegiatan di sini bukan dalam 

arti yang sempit, seperti yang sering diartikan dalam kehidupan sehari-
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hari . pengertian perilaku sering dibatasi kepada yang dapat dilihat dari 

luar yang berkenaan dengan kegiatan jasmaniah atau psikomotor.
30

  

Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi terhadap 

rangsangan atau lingkungan.
31

 Seorang sosiolog terutama akan menaruh 

perhatiannya pada perwujudan perilaku individu yang nyata, pada waktu 

individu tersebut berhubungan dengan individu-individu lainya. Wujud 

perilaku tersebut dinamankan juga peranan, yaitu perilaku yang berkisar 

pada pola-pola interaksi manusia.
32

 

b. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

1) Insting (Naluri)  

Aneka corak refleksi sikap, tindakan, dan perbuatan, manusia 

dimotivasi oleh potensi kehendak yang dimotori oleh insting 

seseorang (gharizhah).  

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia 

sejak lahir. Para psikolog menjelaskan bahwa insting (naluri) 

berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya 

tingkah laku antara lain sebagai berikut:
33
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a) Naluri makan (nutritive instinct). Begitu manusia lahir telah 

membawa suatu hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. 

Buktinya, begitu bayi lahir ia dapat mencari tetek ibunya dan 

mengisap air susu tanpa diajari lagi.  

b) Naluri Berjodoh (seksual instinct). Laki-laki menginginkan 

wanita dan wanita ingin berjodoh dengan laki-laki. Dijalaskan 

dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 14 yang artinya: 

“Manusia itu diberi hasrat atau keinginan, misalnya kepada 

wanita, anak-anak, dan kekayaan yang melimpah-limpah”.  

c) Naluri keibubapakan (paternal instinct). Tabiat kecintaan orang 

tua kepada anaknya dan sebaliknya kecintaan anak kepada 

orang tuanya. Jika seorang ibu tahan menderita dalam 

mengasuh bayinya, kelakuanya itu didorong oleh naluri 

tersebut.  

d) Naluri berjuang (combative instinct). Tabiat manusia yang 

cenderung mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. 

Jika seseorang diserang oleh musuhnya, maka dia akan 

membela diri.  

e) Naluri ber-Tuhan. Tabiat manusia mencari dan merindukan 

Penciptanya yang mengatur dan memberikan rahmat 

kepadanya. Naluri ini disalurkan dalam hidup beragama.  
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Selain kelima insting tersebut, masih banyak lagi insting yang 

sering dikemukakan oleh para ahli psikologi, misalnya insting ingin 

tahu dan memberi tahu, insting takut, insting suka bergaul, dan 

insting meniru, dan lain-lain. Segenap naluri insting manusia itu 

merupakan paket yang inheren dengan kehidupan manusia yang 

secara fitrah sudah ada dan tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu. 

Dengan potensi naluri itulah manusia dapat memproduk aneka 

corak perilaku sesuai pula dengan corak instingnya.  

2) Adat/kebiasaan  

Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan 

seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang 

sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti pakaian, makan, tidur, 

olah raga dan sebagainya.
34

 Adapun ketentuan sifat-sifat adat 

kebiasaan yang pertama adalah mudah diperbuat. Yang kedua yaitu 

menghemat waktu dan perhatian.  

3) Wirotshah (keturunan) 

Adapun sifat yang diturunkan orang tua terhadap anaknya itu 

bukanlah sifat yang dimiliki yang tumbuh dengan matang karena 

pengaruh lingkungan, adat, dan pendidikan, melainkan sifat-sifat 
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bawaan (persediaan) sejak lahir.
35

 Dengan kata lain sifat keturunan 

dari orang tua juga mempengaruhi perilaku. 

Sifat-sifat yang biasa diturunkan itu pada garis besarnya ada 

dua macam:  

a) Sifat-sifat jasmaniah, yakni sifat kekuatan dan kelemahan otot 

dan urat saraf orang tua dapat diwariskan kepada anak-

anaknya. Orang tua yang kekar ototnya, kemungkinan 

mewariskan kekekaranitu kepada anak cucunya, misalnya pada 

orang Negro yang kuat fisiknya. 

b) Sifat rohaniah, yakni lemah atau kuatnya suatu naluri dapat 

diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi 

tingkah laku anak cucunya. Sebagaimana dimaklumi bahwa 

setiap manusia mempunyai naluri (insting), tetapi kekuatan 

naluri itu berbeda-beda. Ada yang combative instinc-nya 

demikian kuatnya, sehingga dia menjadi pemberani dan 

pahlawan yang gagah perkasa. Kelebihan dalam naluri ini dapat 

diwariskan kepada keturunannya. Seorang pemberani, 

sebagaimana halnya “macan melahirkan macan”. Demikian 

juga dalam hal kecerdasan, kesabaran (ketahanan mental), 

keuletan, dan sifat-sifat mental lainya dapat diturunkan dari 

ayah kepada anaknya atau dari nenek kepada cucunya. 
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4) Milieu  

Milieu artinya sesuatu yang melingkupi tubuh yang hidup, 

meliputi tanah dan udara, sedangkan lingkungan manusia, ialah apa 

yang mengelilinginya, seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat. 

Dengan perkataan lain, milieu adalah segala apa yang melingkupi 

manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Milieu terdiri dari dua 

macam yaitu milieu alam dan milieu rohani/sosial.
36

  

Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi dan tingkahlaku seseorang. Misalkan orang yang 

tinggal di gunung-gunung dan di hutan-hutan akan hidup sebagai 

pemburu atau petani yang berpindah-pindah, sedang tingkat 

ekonomi dan kebudayannya terbelakang dibandingkan dengan 

mereka yang hidup di kota.  

Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainya. 

Itulah sebabnya manusia harus bergaul. Oleh karena itu, dalam 

pergaulan akan saling mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah 

laku.
37

 Lingkungan pergaulan ini dapat dibagi kepada beberapa 

kategori:  

a) Lingkungan dalam rumah tangga: akhlak orang tua dirumah 

dapat pula mempengaruhi akhlak anaknya.  

                                                           
36

 Ibid., 99.  
37

 Ibid., 100.  



 

 

54 

 

b) Lingkungan sekolah: akhlak anak sekolah dapat terbina dan 

terbentuk menurut pendidikan yang diberikan oleh guru-guru di 

sekolah. 

c) Lingkungan pekerjaan: suasana pekerjaan selaku karyawan 

dalam suatu perusahaan atau pabrik dapat mempengaruhi pula 

pikiran, sifat, dan kelakuan seseorang.  

d) Lingkungan organisasi jamaah: orang yang menjadi anggota 

dalam suatu organisasi (jamaah) akan memperoleh aspirasi 

cita-cita yang digariskan organisasi itu. Cita-cita itu 

mempengaruhi tindak-tanduk anggota organisasi. Hal ini 

tergantung pula kepada longgar dan disiplinya organisasi.  

e) Lingkungan kehidupan ekonomi (perdagangan): karena 

masalah ekonomi adalah primer dalam hajat hidup manusia, 

hubungan-hubungan ekonomi turut mempengaruhi pikiran dan 

sifat-sifat seseorang.  

f) Lingkungan pergaulan yang bersifat umum dan bebas. 

Misalkan akibat pergaulan seorang remaja dengan rekan-

rekanya yang sudah ketagihan obat bius, maka dia pun akan 

terlibat menjadi pecandu obat bius.
38
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c. Bentuk-Bentuk Perilaku: 

Bentuk-bentuk perilaku menurut Skinner terbagi menjadi dua: 

1) Perilaku yang alami.  

Perilaku alami yaitu perilaku yang dibawa sejak lahir. yaitu 

berupa reflek-reflek dan insting-insting. Ini juga disebut perilaku 

bawaan.  

2) Perilaku operan  

Perilaku operan atau non reflektif yaitu perilaku yang dibentuk 

melalui proses belajar. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh 

pusat kesadaran otak. Proses yang terjadi dalam otak ini disebut 

proses psikologis. Perilaku yang psikologis merupakan perilaku 

yang dibentuk, dipelajari, dan dapat dikendalikan, karena dapat 

berubah melalui proses belajar. 
39

 

Pada dasarnya latar belakang perilaku yang ada di dalam diri 

individu adalah kepridadianya. Kepridadian menunjukkan kepada 

kualitas total perilaku individu yang tampak dalam penyesuaian 

dirinya terhadap lingkungan secara unik. Keunikanya itu didukung 

oleh struktur organisasi cirri-ciri jiwa raganya (psychophysical 
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sistem) yang terbentuk secara dinamis. Ciri-ciri jiwa raga tersebut 

antara lain.
40

 

1) Konsekuen tidaknya di dalam mematuhi aturan atau etika 

perilaku, atau teguh tidaknya di dalam memegang pendirian 

atau pendapat, konsisten tidaknya tindakanya dalam 

menghadapi situasi lingkungan yang serupa atau berbeda-beda, 

yang lazim kita kenal dengan karakter.  

2) Cepat atau lambatnya mereaksi (response, bukan masalah 

penyelesaian tugas pekerjaan saja) terhadap ransangan-

rangsangan yang datang dari lingkunganya (sensitivity and 

responsiveness) yang kita kenal dengan temperamen.  

3) Positif atau negatif atau ambivalensi sambutannya terhadap 

objek-objek (orang, benda, peristiwa, norma, atau nilai etis 

estetis dan sebagainya), yang lazim kita kenal sebagai sikap 

(attitude).  

4) Mudah tidaknya tersinggung, atau marah, atau menangis atau 

putus asa, yang kita sebut stabilitas emosional (emotional 

stability).  
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5) Menerima atau cuci tangan atau melarikan diri dari resiko atas 

tindakan dan perbuatannya, yang kita kenal sebagai tanggung 

jawab (responsibility).  

6) Keterbukaan atau ketertutupan dirinya serta kemampuannya 

berkomunikasi dengan orang lain, yang kita kenal sebagai 

sosiabilitas (sociability), dan sebagainya.  

Adapun bentuk-bentuk perilaku yang salah (maladjustment) itu 

dapat kita bedakan berdasarkan tingkat keterlibatan intelegensi  

secara fungsional di dalam proses tindakan tersebut. Di antaranya 

dapat dikemukakan di sini jenisnya, ialah:
41

  

1) Agresi marah (angry aggression).  

2) Kecemasan tak berdaya (helplessness anxiety).  

3) Regresi (regression, kembali ke perilaku kekanak-kanakan).  

4) Fiksasi (fixation, persaan yang mendalam).  

5) Represi (repression, penindasan).  

6) Rasionalisasi (mencari dalih atau alasan).  

7) Proyeksi (melemparkan kesalahan itu kepada lingkungan).  

8) Sublimasi (menyalurkan hasrat dorongan ke obyek sejenisnya).  

9) Kompensasi (mengimbangi atau menutupi kelemahanya di 

dalam bidang tertentu dengan sukses di bidang lainya).  
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10) Berfantasi (seakan-akan dalam angan-angannya itu ia dapat 

mencapai tujuan yang didambakanya. 

Cara pembentukan perilaku adalah sebagai berikut :
42

 

a) Konditioning atau kebiasaan. 

Salah satu cara pembentuk perilaku dapat ditempuh dengan 

konditioning atau kebiasaan. Dengan cara kebisaan diri untuk 

berperilaku yang seperti yang diharapkan, akhirnya 

terbentuklah perlaku tersebut.  

b) Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight)  

Disamping pembentukaan perilaku dengan konditioning 

atau kebiasaan, pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan 

pengertian. misal, datang kuliah jangan asampai terlambat, 

karena hal tersebut dapat mengganggu teman-teman yang lain. 

c) Pembentukan perilaku dengan menggunakan model.  

Di samping pembentukan perilaku dengan cara di atas, 

pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan  

menggunakan model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa 

orang tua sebagai contoh anak-anaknya, pemimpin sebagai 

panutan orang yang dipimpinya., hal tersebut menunjukkan 

pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pemimpin 

dijadikan model atau contoh oleh yang dipimpinnya. 
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d. Macam-macam perilaku  

Perilaku manusia yang baik ditunjukkan oleh sifat-sifat dan gerak 

kehidupannya sehari-hari. Manusia sebagai individu dan sebagai 

makhluk sosial, tidak berhanti dari perilaku. Setiap hari perilaku 

manusia berubah-ubah meskipun manusia dapat membuat perencanaan 

untuk bertindak secara rutin.  

Penting untuk direnungkan oleh manusia dalam menjalani 

kehidupan ini, tentang terminology yang hitam-putih mengenai perilaku 

baik dan buruk, mengenai akhlak yang terpuji dan tercela. Manusia 

wajib mengerti dan memahami makna baik dan buruk. Sesuatu yang 

baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah SWT. Demikian 

juga sebaliknya, sesuatu yang buruk menurut manusia belum tentu burut 

menurut Allah SWT. Hal tersebut dapat dialami oleh seluruh manusia 

karena pada dasarnya, akal pikiran manusia dan kemampuan manusia 

sangat terbatas.
43

 

Allah SWT. menjelaskan tentang perbuatan baik dan buruk dalam 

Al-Qur’an surat Fussilat ayat 34-35 yang berbunyi sebagai berikut:  
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“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 

dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 

antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat 

setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada 

orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada 

orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar”.
44

 

 

Firman Allah SWT di atas, menjelaskan perbuatan baik dan buruk, 

perilaku jahat dan baik. Manusia yang beriman harus mengenal dan 

memahami secara lebih mendalam tentang jenis-jenis perbuatan yang 

baik dan buruk, sehingga setiap tindakan merupakan pilihan yang 

rasional dan dijaga oleh tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. 

Pada pokoknya perilaku itu ada dua macam, yaitu perilaku yang 

terpuji (akhlak mahmudah) dan perilaku tercela (akhlak madzmumah).  

1). Akhlak Mahmudah. 

Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya 

“menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah 

digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan 

tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, 

melakukanya dan mencintainya”. 
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Akhlak yang terpuji berarti sifat-sifat atau tingkah laku yang 

sesuai dengan norma-norma atau ajaran islam. Akhlak terpuji dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu:
45

 

a). Taat lahir  

Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang 

diwajibkan Tuhan, termasuk berbuat kepada sesama manusia dan 

lingkungan, dan dikerjakan oleh anggota lahir. Beberapa 

perbuatan yang diketegorikan taat lahir adalah:
46

 

(1). Tobat, dikategorikan kepada taat lahir dilihat dari sikap dan 

tingkah laku seseorang.  

(2). Amar makruf nahi munkar, perbuatan yang dilakukan 

kepada manusia untuk menjalankan kebaikan dan 

meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran.  

(3). Syukur, berterima kasih terhadap nikmat yang telah 

dianugrahkan Allah kepada manusia dan seluruh 

makhluknya.  
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b). Taat batin  

Sedangkan taat batin adalah segala sifat yang baik, yang 

terpuji yang dilakukan oleh anggota batin (hati). Di antaranya:
47

  

(1).  Tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah 

dalam menghadapi, menanti, dan menunggu  hasil 

pekerjaan.  

(2).  Sabar, Sabar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar 

dalam beribadah, sabar ketika dilanda malapetaka, sabar 

terhadap kehidupan dunia, sabar terhadap maksiat, sabar 

dalam perjuangan.  

(3).  Qana’ah, yaitu merasa cukup dan rela dengan pemberian 

yang dianugerahkan oleh Allah.  

Selain itu, masih banyak terdapat sifat-sifat mahmudah 

lainnya. yang termasuk akhlak mahmudah adalah
48

 Al-ama>na (jujur, 

dapat dipercaya), Al-ali>fa (disenangi oleh banyak orang), Al ‘Afwu  

(pemaaf), Ani>satun (manis muka), Al-khayru (kebaikan/baik), Al-

khusy}u>’ (tekun sambil menundukkan diri), Al-dhiya>fa 

(menghormati tamu), Al-khufra>n (suka memberi maaf), Al-H{aya>’u 

(malu kalau diri tercela), Al-H{ilmu (menahan diri dari berlaku 

maksiat), Al-H{uqmu bil ‘Ad  (menghukum secara adil), Al-kha>’u 
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(menganggap bersaudara), Al-iH{sa>n (berbuat baik), Al ‘Ifa>fa 

(memelihara kesucian diri), Al-murua> (berbudi tinggi), Al-nad}a>fa 

(bersih), Al-rahma (belas kasih), Al-sakha>’u (pemurah), Al-sala>m 

(kesentosaan), Al-s}a>liha> (beramal shalih), Al-s}abru (sabar), Al-

s}iDqatu (benar/jujur), Al-shaja>’a (berani), Al-ta’a>wun (saling 

tolong menolong), Al-tadharru’ (merendahkan diri kepada Allah 

SWT), Al-tawa>d}u’ (merendahkan diri terhadap sesama manusia), 

Qana’a (merasa cukup dengan apa yang ada), ‘izzatun nafsi 

(berjiwa kuat).  

2). Akhlak madzmumah.  

Pada dasarnya sifat dan perbuatan yang tercela dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu:
 49

  

a). Maksiat Lahir 

Maksiat berasal dari bahasa Arab, ma’siya>, artinya 

pelanggaran oleh orang yang berakal baligh (mukallaf) karena 

melakukan perbuatan yang dilarang, dan meninggalkan 

pekerjaan yang diwajibkan ileh syariat islam. Maksiat lahir 

dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu maksiat lisan, maksiat 

telinga, maksiat mata, dan maksiat tangan.  

b). Maksiat Batin  
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Maksiat batin lebih berbahaya dibandingkan dengan 

maksiat lahir, karena tidak terlihat, dan lebih sukar dihilangkan. 

Selama maksiat batin belum dilenyapkan, maksiat lahir tidak 

bias dihindarkan dari manusia. Bahkan para sufi maksiat batin 

sebagai najis maknawi, yang karena adanya najis tersebut, tidak 

memungkinkanya mendekati Tuhan (taqarrub illa Allah).
50

 

Beberapa contoh penyakit batin (akhlak tercela) yaitu 

marah, dongkol, dengki, dan sombong. Selain sifat tercela 

tersebut, masih banyak sifat tercela lainnya.  

Yang termasuk akhlak madzmumah lainya adalah
51

 ana>nia 

(egoistis), Al-baghyu (lacur), Al-bukhlu (kikir), Al-buhta>n 

(berdusta), Al-khamru (peminum khamar), Al-khiya>na (khianat), 

‘Al-d}ulmu (aniaya), Al-jubun (pengecut), Al-fawa>hisi>  (dosa besar), 

Al-ghadhab (pemarah), Al-ghashshu (mengicuh, menipu sukatan), 

Al-ghi>ba (mengumpat), Al-ghina> (merasa tidak perlu ada orang 

lain), Al-ghuru>r (memperdayakan, mengelabuhi), Al-H{aya>tud 

dunya> (kehidupan dunia), Al-H{asad (dengki), Al-hiqdu  (dendam), 

Al-ifsa>d (berbuat kerusakan), Al-intiha>r  (menjeruskan diri, 

membunuh diri), Al-isra>f  (berlebih-lebihan), Al-istikba>r  (takabur), 

Al-kazbu (dusta), Al-kufra>n (mengingkari nikmat), Al-liwa>t}a 
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(homo seksual), Al-makru (penipuan), Al-nami>ma (mengadu 

domba), Qatlun Nafsi (membunuh),  Al-riba> (memakan riba), Al-

riya>’ (mencari muka), Al-sikhriya> (berolok-olok), Al-sirqa 

(mencuri), Al-shahwa>t (pengikut hawa nafsu), Al-Tabdhi>r  

(menyia-nyiakan), Al-tana>buzu bil Alqa>b (melebih-lebihkan 

gelaran). 

 

3. Hubungan Antara Prestasi Belajar Akhlah Tasawuf Dengan Perilaku 

Mahasiswa.  

Apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar 

sering disebut prestasi belajar. Pencapaian prestasi belajar atau hasil belajar 

siswa, merujuk kepada aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan hierarki. 

Secara terminologis pengertian akhlak adalah tindakan yang 

berhubungan dengan tiga unsur penting, yaitu: kognitif, yaitu pengetahuan 

dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya, afektif, yaitu 

pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai 

kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk 

perbuatan yang konkret.
52

  

Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar 

tertentu telah berubah pula sikap dan perilakunya. Carl Rogers mengatakan 

bahwa seseorang yang telah menguasai tingkat kognitif maka perilaku 

seseorang tersebut sudah bisa diramalkan.
53

 

Studi akhlak tasawuf merupakan salah satu mata kuliah pengembangan 

kepribadian. Yaitu untuk mengembangkan manusia yang beriman, dan 

bertakwa, terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. 

berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.
54

 Dan dijelaskan pula dalam sasaran 

program tahun 2005/2035, terwujudnya sumberdaya manusia yang 

berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Islam, memiliki kemantapan aqidah 

dan akhlak karimah serta komitmen dalam melaksanakan Tri Darma 

Perguruan Tinggi.
55

 

Perilaku/tingkah laku disebut juga dengan akhlak. Menurut para ahli 

masa lalu (al-qudama) akhlak adalah kemapuan jiwa untuk malahirkan suatu 

perbuatan sopan santun, tanpa pemikiran atau pemaksaan. Sering pula yang 
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dimaksud dengan akhlak adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan 

jiwa berupa perbuatan baik atau buruk.
56

 

Dalam hubungannya dengan perilaku keseharian, akhlak tasawuf akan 

berguna untuk mengendalikan perilaku anak dari hal-hal yang negatif. 

Dengan akhlak tasawuf para siswa selalu berada dalam tujuan mencari 

keridhaan Tuhan. Dari sini timbul rasa malu melanggar larangan Allah atau 

melalaikan perintah-Nya. Ia juga tidak berani berbuat dosa dan maksiat 

karena yang demikian itu dilarang Tuhan.
57

  

Pendidikan atau belajar pada hakekatnya proses perubahan pada anak 

didik baik berupa pengetahuan, tingkah laku, atau perbuatan. Untuk itu mata 

kuliah akhlak tasawuf hendaklah dapat diusahakan dan dipahami 

semaksimal mungkin sehingga prestasi mahasiswa baik dan pada mahasiswa 

tertanam perilaku yang baik dan dapat melaksanakan serta mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Telaah Pustaka 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang sama, 

Pertama, penelitian dari saudari Nina Yulianti skripsi : STAIN Ponorogo tahun 

2011/2012 yang berjudul “ Korelasi Pencapaian Hasil Belajar PAI Dengan Sikap 

Beragama Peserta Didik Kelas IV SDN Sidomulyo 1 Sidorejo Magetan Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Hasil pelitianya : (1) Pencapaian hasil belajar PAI dikelas 

                                                           
56

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawaih, 31. 
57

 Abuddin Natta, Manajemen Pendidikan, cet:5, 108 



 

 

68 

 

IV yang dipelajari di SDN Sidomulyo 1 Sidorejo Magetan dapat dikatakan 

sedang, berdasarkan hasil analisis data tentang pembelajaran PAI dengan rincian 

20%, dalam kategori baik, 64 % dalam kategori sedang, dan 16 % dalam kategori 

kurang. (2) Sikap beragama peserta didik kelas IV di SDN Sidomulyo 1 Sidorejo 

Magetan dapat dikatakan sedang, dengan rincian 16% dalam kategori baik, 68% 

dalam kategori sedang, dan 16 % dalam kategori 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 dengan koefisien korelasi sebesar 0.519.  

Penelitian kedua dari saudara Khoirul Mustofa, skripsi : STAIN Ponorogo 

tahun 2011 yang berjudul “ Studi Korelasi Perilaku Siswa Dengan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTsN Ngunut Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2010/2011”. Dengan hasil penelitianya: (1) perilaku 

siswa di MTsN Ngunut Babadan Ponorogo, 14,3% siswa-siswi menyatakan baik, 

64,8% menyatakan cukup baik, dan 20,9% menyatakan kurang baik. (2) Prestasi 

Aqidah Akhlal siswa kelas VIII di MTsN Ngunut Babadan Ponorogo, 16,2% 

dalam kategori tinggi, 72,4 % cukup baik, dan 11,4% kurang baik. (3) Terdapat 

korelasi positif dan signifikan antara perilaku dengan prestasi belajar Aqidah 

Akhlak siswa VIII di MTsN Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo tahun ajaran 

2010/2011 dengan koefisien korelasi sebesar (0,402). Jadi bila perilaku siswa 

baik maka prestasi belajar Aqidah Akhlak juga baik, dan jika perilaku siswa 

kurang baik maka prestasi belajar Aqidah Akhlak juga kurang baik. 
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Ketiga, penelitian dari saudari Iva Fauziah, skripsi STAIN Ponorogo tahun 

2008 yang berjudul “Pengaruh Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Perilaku Siswa-Siswi Kelas XI Dalam Lingkungan Keluarga SMAN 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2007-2008”. Dengan hasil penelitinaya (1) 

internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam siswa-siswi kelas XI SMAN 

Ponorogo baik sebesar 18,02%, sedang sebesar 61,05%, kurang sebesar 20,93%. 

(2) perilaku siswa-siswi kelas XI SMAN Ponorogo dalam lingkungan keluarga di 

SMAN 1 Ponorogo baik sebesar 20,35%, sedang sebesar 61,05%, kurang sebesar 

18,60%. (3) internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam berpengaruh 

terhadap perilaku siswa-siswi kelas XI dala, lingkungan keluarga di SMAN 1 

Ponorogo.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumya, karena penelitian ini 

adalah penelitian tentang hubungan prestasi belajar  akhlak tasawuf dengan 

perilaku mahasiswa prodi PAI Angkatan 2011. yang membedakan pada 

penelitian sebelumnya membahas sikap beragama, prestasi aqidah akhlak, dan 

nilai-nilai Pendidikan Agama Islam. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Berdasarkan Landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah jika prestasi belajar studi akhlak tasawuf baik 

maka perilaku mahasiswa baik. Dan sebaliknya, jika prestasi belajar studi akhlak 

tasawuf kurang baik maka perilaku mahasiswa juga kurang baik.  
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D. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

pendidikan  yang secara  teoritis dianggap paling tinggi dan paling 

memungkinkan  tingkat kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara prestasi belajar studi akhlak 

tasawuf dengan perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN 

Ponorogo. 

Ha : Ada korelasi yang signifikan antara prestasi belajar studi akhlak tasawuf 

dengan perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian kuantitatif korelatif dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel yang diamati. 

Adapun pengertian dari variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
58

 Variabel itu 

sendiri ada dua macam, yaitu: 

1. Variabel bebas (independen) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen 

(terikat). Variabel X adalah Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf Mahasiswa 

Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo (independen)  

2. Variabel terikat (dependen) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel Y adalah Perilaku 

Mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo (dependen) 
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55 

 

B. Populasi dan Sampel 

1) Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
59

 

Populasi dapat pula diartikan sebagai seluruh data yang menjadi perhatian 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu, atau dengan kata lain populasi adalah 

keseluruhan gejala atau satuan yang dijadikan penelitian.
60

  

Dalam penelitian ini populasi mencakup seluruh mahasiswa prodi PAI 

angkatan 2011 STAIN Ponorogo. Berdasarkan dokumentasi dari data 

mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo, terdapat 195 

mahasiswa yang masih aktif.  

2) Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
61

 Adapun pengertian lain dari sampel adalah sebagai bagian dari 

populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara 

tertentu.
62

 Dengan kalimat singkat, sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti.
63
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Jumlah populasi jumlah mahasiswa angkatan 2011 yang masih aktif 

yaitu 195. Dengan melihat tabel penentuan jumlah sampel dari populasi 

tertentu dibawah ini, dikembangkan Isaac dan Michael yang digunakan 

untuk jumlah populasi 195 tidak terdapat pada tabel. Jadi diambil yang 

mendekati 200 adalah 127 sampel dengan tingkat kesalahan 5%.
64

 

Tabel 3.1 

Tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu 

dengan taraf kesalahan, 1%, 5%, dan 10 % 

N 

Siginifikasi 

N 

Siginifikasi 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10 10 10 10 280 197 155 138 

15 15 14 14 290 202 158 140 

20 19 19 19 300 207 161 143 

25 24 23 23 320 216 167 147 

30 29 28 28 340 225 172 151 

35 33 32 32 360 234 177 155 

40 38 36 36 380 242 182 158 

45 42 40 39 400 250 186 162 

50 47 44 42 420 257 191 165 

55 51 48 46 440 265 195 168 

60 55 51 49 460 272 198 171 

65 59 55 53 480 279 202 173 

70 63 58 56 500 285 205 176 

75 67 62 59 550 301 213 182 

80 71 65 62 600 315 221 187 

85 75 68 65 650 329 227 191 

90 79 72 68 700 341 233 195 

95 83 75 71 750 352 238 199 

100 87 78 73 800 363 243 202 

110 94 84 78 850 373 247 205 

120 102 89 83 900 382 251 208 

130 109 95 88 950 391 255 211 

140 116 100 92 1000 399 258 213 

150 122 105 97 1100 414 265 217 

160 129 110 101 1200 427 270 221 

170 135 114 105 1300 440 275 224 
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N 

Siginifikasi 

N 

Siginifikasi 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

180 142 119 108 1400 450 279 227 

190 148 123 112 1500 460 283 229 

200 154 127 115 1600 469 286 232 

210 160 131 118 1700 477 289 234 

220 165 135 122 1800 485 292 235 

230 171 139 125 1900 492 294 237 

240 176 142 127 2000 498 297 238 

250 182 146 130 2200 510 301 241 

260 187 149 133 2400 520 304 243 

270 192 152 135 2600 529 307 245 

 

dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik sampel acak 

(simple random sampling). Diakatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi.
65

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan instrumen. 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena yang diamati 

disebut variabel penelitian.
66

 Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-

betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris 

sebagaimana adanya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

prestasi belajar akhlak tasawuf dan data perilaku mahasiswa mahasiswa prodi 
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PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo. Data prestasi belajar akhlak tasawuf 

didapat dari jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo.  

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data Untuk Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Sub 

Variabel 

Indikator Deskriptor IPD 

No. 

Ite

m 

(Y) 

Perilaku  

Mahasiswa  

 

Y1 

Perilaku 

mahasiswa 

yang 

baik/benar/ 

Akhlak 

Mahmudah 

 Taat Lahir: 

- Tobat  

- Amar makruf nahi 

munkar  

- Syukur 

- Dsb 

- Taat Lahir berarti 

melakukan seluruh amal 

ibadah yang diwajibkan 

Tuhan, termasuk berbuat 

kepada sesama manusia 

dan lingkungan, dan 

dikerjakan oleh anggota 

lahir. 

Angket  

10  

11  

12  

13  

14  

22  

24  

25  

29  

30 

 Taat Batin:  

- Tawakal  

- Sabar  

- Qonaah 

- Dsb 

- Taat Batin  adalah segala 

sifat yang baik, yang 

terpuji yang dilakukan 

oleh anggota batin/ hati. 

Angket 

15  

18  

19  

20  

21 

Y2 

Perilaku 

mahasiswa 

yang kurang 

baik/salah/ 

Akhlak 

madzmumah 

 Maksiat Lahir:  

- Maksiat lisan  

- Maksiat telinga  

- Maksiat mata  

- Maksiat tangan  

- Dsb 

- Maksiat Lahir adalah 

akhlak tercela yang 

dilakukan oleh anggota 

lahir.  
Angket 

1 

2  

3  

4 

16  

17  

26  

27 

 Maksiat Batin:  

- Marah  

- Dongkol  

- Dengki  

- Sombong  

- Dsb 

- Maksiat Batin yaitu 

maksiat yang dilakukan 

oleh hati. Maksiat batin 

lebih berbahaya 

dibandingkan dengan 

maksiat lahir, karena 

tidak terlihat, dan lebih 

sukar dihilangkan.  

Angket 

5 

6 

7 

8 

9 

23 

28 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan pada penelitian kuantitatif ini adalah meliputi 

dokumentasi dan angket. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokmentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik.
67

 Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data yang berkaitan dengan prestasi belajar mahasiswa PAI angkatan 2011 

(Variabel X) yaitu nilai akhir mata kuliah studi akhlak tasawuf dan 

gambaran umum tentang lokasi penelitian.   

2. Angket ( koesioner )  

Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden) dan cara 

menjawab juga dilakukan dengan cara tertulis.
68

 Bentuk angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat langsung dan tertutup. 

Artinya angket yang merupakan daftar pernyataan diberikan langsung 

kepada mahasiswa sebagai subyek penelitian, dan dalam mengisi angket, 

mahasiswa diharuskan memilih karena jawaban telah disediakan. Metode 

ini digunakan untuk mendapatkan data tentang perilaku mahasiswa. 

                                                           
67

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 149. 
68

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi V, cet.12, 

135. 
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Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang fenomena sosial.
69

 Adapun pelaksanannya, angket diberikan 

kepada mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 agar mereka mengisi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya.  

Dengan menggunakan skala likert, variable yang akan diukur 

dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Artinya, 

indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk 

pernyataan  yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut : 

Untuk pertanyaan positif penyekoranya adalah : 

Selalu   = 4 

Sering   = 3 

Kadang-kadang  = 2  

Tidak pernah  = 1 

Untuk pertanyaan negatif penyekoranya adalah : 

Selalu   = 1 

Sering   = 2 

Kadang-kadang  = 3  

Tidak pernah  = 4 
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 Ibid., 134.  
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Angket tersebut sebelumnya diujicobakan terlebih dahulu pada kelas 

ujicoba di luar responden. Pada tahap ujicoba angket yang digunakan 

berbentuk objektif pilihan ganda berjumlah 30 soal dengan 4 pilihan 

jawaban.
70

 Data yang diperoleh dari tes ujicoba tersebut diukur validitas dan 

reliabilitasnya. 

 

E. Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab semua rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
71

 

Teknik analisis data ini menggunakan statistik. Teknik analisis data untuk 

menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang digunakan adalah mean dan standart 

deviasi. 

 Untuk variabel X menggunakan rumus: 

Rumus mean : Mx =
Ʃ ��   

 Untuk variabel Y menggunakan rumus: 

Rumus mean: My =
Ʃ �� ,  Keterangan: 

Mx = Mean untuk variabel X 

My = Mean untuk variabel Y 

                                                           
70

 Lihat instrumen angket dalam instrumen pengumpulan data pada lampiran 1. 
71

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 207. 
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fy’ dan fx’ = jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan deviasi 

N = number of cases 

 Rumus Standar Deviasi yaitu:  

� =  Ʃ � ′2� −  Ʃ � ′�  2

 

� =  Ʃ � ′2� −  Ʃ � ′�  2

 

Keterangan: 

SDx dan SDy   = Standar Deviasi  

N     = Jumlah  

Ʃ f(x′)2 dan Ʃ f(y′)2  = Jumlah frekuensi dikalikan titik tengah buatan  

Ʃ fx′ dan Ʃ fy′   = Jumlah frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

Dari hasil di atas dapat diketahui mean dan SD. Untuk menentukan tingkat 

perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo apakah baik, 

cukup, atau kurang, dibuat pengelompokan dengan rumus sebagai berikut: 

1. Skor lebih dari mean + 1 SD adalah tingkatan baik.  

2. Skor kurang dari mean – 1 SD adalah tingkatan kurang.  

3. Skor antara mean – SD sampai dengan mean + 1 SD adalah tingkatan cukup.  

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pengajuan 

hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik korelasi koefisien 
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kontingensi karena menghubungkan antara dua variabel atau lebih yang 

berbentuk kategori. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
72

 

 Rumus koefisien kontingensi 
 

Rumusnya : C =

2

2

2

, X
Nx

x

  dapat diperoleh dari 

 
t

t

f

ff
2

0

 

Keterangan : 

C  : Angka Indek Korelasi Koefisiensi Kontingensi. 

X
2

 : Angka Indeks Kai Kuadrat. 

N  :  Number of cases (jumlah data yang diobserservasi) 

fo  :  Frekuensi observasi 

ft : Frekuensi teoritik 

 Adapun kriteria penilaian korelasi menurut Sugiyono yaitu :
73

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Penilaian Korelasi 

Interval Koefisian Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 
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 Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 

135. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta,2007), 250. 
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

1. Uji Validitas 

Di dalam penelitian, data merupakan penggambaran variabel yang 

diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu 

benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. 

Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

penting yaitu valid dan reliabel.
74

 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa 

yang hendak diukur.
75

 Validitas yang digunakan untuk mengukur instrumen 

tes dalam penelitian ini adalah validitas item (validitas butir soal) dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment.
76

 Langkah-langkah 

menghitungnya  adalah berikut ini: 

a. Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal. 

b. Menyiapkan tabel analisis item setiap soal. 

c. Memasukkan data ke dalam rumus korelasi product moment. 

�  =
N.∑XY − ∑X  ∑Y   N.∑X2− ∑X 2  N.∑Y2− ∑Y 2  

 

 

                                                           
74

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi V, cet.12  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 144.  
75

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,cet,11 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

59. 
76

 Ibid., 78. 
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Keterangan: �       = Angka indeks korelasi product moment ∑     = Jumlah seluruh nilai X (total skor masing-masing item) ∑      = Jumlah seluruh nilai Y (skor total seluruh responden) ∑   = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

Teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang 

merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Biasanya syarat minimum 

untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalu r = 0,3. Jadi kalau antara butir 

dengan sekor total kurang dari 0,3 maka butir instrument tersebut dinyatakan 

tidak valid.
77

  

Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo dalam 

penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran
78

. Dengan 

hasilnya sebagai berikut:  

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Perilaku Mahasiswa 

No Soal 

 

“r” 
kritis Keterangan 

1 0.267919203 0,3 Tidak Valid 

2 0.582387742 0,3 Valid  

3 0.270400442 0,3 Tidak Valid 

4 0.490493826 0,3 Valid  

5 0 0,3 Tidak Valid 

 

                                                           
77

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 188.  
78

 Lihat perhitungan validitas angket pada lampiran 2. 
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No Soal 

 

“r” 
kritis 

Keterangan 

6 0.419030139 0,3 Valid  

7 0.633883444 0,3 Valid  

8 0.451595004 0,3 Valid  

9 0.296658423 0,3 Tidak Valid 

10 0.575403068 0,3 Valid  

11 -0.02898801 0,3 Tidak Valid 

12 0.611005989 0,3 Valid  

13 0.337161738 0,3 Valid 

14 -0.061936904 0,3 Tidak Valid 

15 0.649091261 0,3 Valid  

16 0.222451863 0,3 Tidak Valid 

17 0.134700281 0,3 Tidak Valid 

18 0.273814578 0,3 Tidak Valid 

19 0.811067648 0,3 Valid  

20 0.295553972 0,3 Tidak Valid 

21 0.517274006 0,3 Valid  

22 0.56718734 0,3 Valid  

23 0.669734237 0,3 Valid  

24 0.164605502 0,3 Tidak Valid 

25 0.635565756 0,3 Valid  

26 -0.138280879 0,3 Tidak Valid 

27 0.338873219 0,3 Valid  

28 0.641224417 0,3 Valid  

29 0.215407946 0,3 Tidak Valid 

30 0.176198031 0,3 Tidak Valid 

 

2. Uji Reliabilitas  

Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas atau dapat dipercaya jika 

memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali.
79

 Reliabilitas 
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Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 60. 
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dalam penelitian ini dihitung dengan metode belah dua karena tes hanya 

diujicobakan satu kali.
80

  Model pembelahannya adalah ganjil-genap.
81

  

Langkah-langkah menghitungnya adalah berikut ini: 

a. Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal. 

b. Membuat tabel pembelahan ganjil-genap. 

c. Memasukkan data ke dalam rumus korelasi product moment. 

   �  =
N.∑XY − ∑X  ∑Y   N.∑X2− ∑X 2  N.∑Y2− ∑Y 2  

 
d. Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus Spearman-Brown. ��  =  

2 �� 1+ ��     
 

e. Mengkonsultasikan angka korelasi yang diperoleh dengan “r” tabel.  

Dari hasil perhitungan reliabilitas dalam lampiran 3 tentang perilaku 

mahasiswa, dapat diketahui nilai reliabilitasnya adalah 0,777863283.
82

 

Kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 0,444.  Karena “r” hitung > “r” tabel maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel.  

 

  

                                                           
80

Ibid., 92. 
81

Ibid., 95. 
82

 Lihat perhitungan reliabilitas angket pada lampiran 3.  
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum STAIN Ponorogo 

1. Sejarah STAIN Ponorogo
83

 

Sejarah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo tidak dapat dipisahkan dari pasang surut dan perjalanan sejarah 

IAIN Sunan Ampel. Pada awal tahun 70-an  IAIN Sunan Ampel tumbuh 

dengan pesat dan berhasil membuka 18 fakultas yang tersebar di tiga propinsi: 

Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Salah satu fakultas 

yang dimaksud adalah Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, yang 

pada tanggal 6 Robiul Awal 1390 H bertepatan dengan 12 Mei 1970 

diserahterimakan dari Panitia Persiapan kepada Menteri Agama Republik 

Indonesia yang sekaligus dimulai secara resmi penyelenggaraannya dengan 

membuka Program Sarjana Muda (SARMUD). 

Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel selanjutnya tumbuh dan 

berkembang; dan mulai tahun akademi 1985/1986 menyelenggarakan 

program doktoral (S-1) dengan membuka Jurusan Qadha’ dan Mu’amalah 

Jinayah. Selanjutnya berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi 
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 Lihat transkip dokumentasi nomor : 01/D/16-XII/2014. 
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perguruan tinggi, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 

1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang 

penyelenggaraannya secara resmi ditanda tangani oleh Menteri Agama pada 

tanggal 25 Shafar 1418 H bertepatan dengan  30 Juni 1997.  

Berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana tersebut di atas, pada 

tahun akademi 1997/1998 Fakultas Syari’ah Ponorogo beralih status dari 

fakultas daerah menjadi STAIN dan merupakan unit organik yang berdiri 

sendiri di lingkungan Departemen Agama, dipimpin oleh ketua dan 

bertanggung jawab kepada Menteri. Sedangkan pembinaan secara fungsional 

dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. Proses alih 

status Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel menjadi STAIN 

Ponorogo ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997. Sejak alih status tersebut 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo menyelenggarakan 

pendidikan akademik dan profe-sional dengan membuka tiga jurusan : 

Syari’ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin. 

 

2. Letak Geografis STAIN Ponorogo
84

 

Jalan   : Jalan Pramuka 156 

Kelurahan  : Ronowijayan  
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Lihat transkip dokumentasi nomor : 02/D/16-XII2014.  
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Kecamatan : Siman  

Kabupaten  : Ponorogo  

Propinsi  : Jawa Timur  

STAIN Ponorogo ini memiliki lokasi yang strategis. Hal ini dikarenakan 

kampus ini berada di pinggir jalan protokol antar kota/kabupaten. Selain itu 

juga didukung dengan kemudahan transportasi karena dekat dengan sekolah-

sekolah dan kampus lain di Ponorogo.  

 

3. Azas, Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Ponorogo
85

 

a. STAIN  Ponorogo berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 

1945. 

b. Visi STAIN Ponorogo  

Pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani. 

c. Misi STAIN Ponorogo 

1). Melaksanakan proses pembelajaran dan pengkajian ilmu-ilmu 

keislaman. 

2). Menumbuh kembangkan iklim akademis, agamis dan humanis.  
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 Lihat transkip dokumentasi nomor : 03/D/16-XII/2014.  
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d. Tujuan STAIN Ponorogo 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo bertujuan 

menjadi perguruan tinggi  yang lebih maju, berkualitas dan egaliter.  

e. Sasaran Program Tahun 2005/2035 

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang ilmu 

pengetahuan agama Islam, Memiliki kemantapan aqidah dan akhlaq 

karimah serta komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan 

tinggi.  

 

4. Struktur Organisasi 

STAIN Ponorogo merupakan lembaga formal yang memiliki struktur 

organisasi guna mempertegas tanggung jawab masing-masing personil, 

sehingga progam-progam kerja yang disusun untuk mencapai tujuan yang 

dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Adapun struktur organisasi STAIN 

Ponorogo dapat dilihat pada lampiran.
86

 

 

B. Deskripsi Data  

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek peneliti adalah mahasiswa Prodi 

PAI STAIN Ponorogo yang berjumlah 195. Pada bab ini akan dijelaskan masing-

masing variabel yaitu tentang prestasi belajar studi akhlak tasawuf dan perilaku 
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 Lihat transkip dokumentasi nomor : 04/D/16-XII/2014. 
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mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo. Untuk menjelaskan 

variabel tersebut diperlukan perhitungan statistik. Adapun perhitungannya dapat 

dilihat dianalisis data di bawah ini.  

1. Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf  Mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2011 

STAIN Ponorogo.  

Untuk mendapatkan data mengenai prestasi belajar studi akhlak tasawuf 

peneliti menggunakan metode dokumentasi. Yaitu data nilai akhir dari mata 

kuliah studi akhlak tasawuf pada semester dua mahasiswa Prodi PAI angkatan 

2011 STAIN Ponorogo. Untuk nilainya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Nilai Studi Akhlak Tasawuf Pada Semester Dua Mahasiswa 

Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo 

NO 

RESPONDEN  
NILAI 

NO 

RESPONDEN  
NILAI 

1 3 66 3 

2 3 67 3 

3 3 68 3 

4 3 69 3 

5 3 70 3 

6 3 71 3 

7 3 72 3 

8 3 73 3 

9 3 74 3 

10 3 75 3 

11 3 76 3 

12 3 77 3 

13 3 78 3 

14 3 79 3 

15 3 80 3 
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NO 

RESPONDEN  
NILAI 

NO 

RESPONDEN  
NILAI 

16 3 81 3 

17 3 82 3 

18 3 83 3 

19 3 84 3 

20 3 85 3 

21 3 86 3 

22 3 87 3 

23 3 88 3 

24 3 89 3 

25 3 90 3 

26 3 91 3 

27 3 92 3 

28 3 93 3 

29 3 94 3 

30 3 95 3 

31 3 96 2 

32 3 97 3 

33 3 98 3 

34 4 99 3 

35 3 100 4 

36 3 101 3 

37 3 102 2 

38 3 103 3 

39 3 104 3 

40 3 105 3 

41 3 106 3 

42 2 107 3 

43 3 108 3 

44 3 109 3 

45 3 110 3 

46 3 111 3 

47 4 112 3 

48 4 113 3 

49 3 114 3 

50 3 115 3 

51 4 116 3 
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2. Perilaku Mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2011 STAIN Ponorogo.  

Untuk mendapatkan data mengenai perilaku mahasiswa peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti.
87

 Dalam penelitian ini yang dijadikan 

objek adalah mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo yang 

dijadikan sampel berjumlah 127 dari populasi mahasiswa Prodi PAI angkatan 

2011 yang berjumlah 195. Adapun komponen yang diukur mengenai perilaku 

mahasiswa dapat dilihat dalam lampiran.
88
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 Lihat angket pada lampiran 5.  
88

 Lihat angket pada lampiran 4. 

NO 

RESPONDEN  
NILAI 

NO 

RESPONDEN  
NILAI 

52 4 117 3 

53 3 118 3 

54 4 119 3 

55 4 120 3 

56 4 121 3 

57 4 122 3 

58 3 123 3 

59 3 124 3 

60 4 125 2 

61 3 126 3 

62 3 127 3 

63 3 

  64 4 

  65 3 
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Adapun hasil untuk skor perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 2011 

STAIN Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Table 4.2 

Skor Perilaku Mahasiswa 

X 
Jumlah 

Frekuensi 

59 4 

58 10 

57 9 

56 8 

55 7 

54 8 

53 11 

52 7 

51 18 

50 9 

49 12 

48 3 

47 3 

46 6 

45 6 

44 3 

43 1 

40 1 

39 1 

Jumlah  127 

 

 

Adapun hasil skor jawaban angket perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 

2011 STAIN Ponorogo dapat dilihat pada lampiran.
89
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 Lihat pada lampiran 6.  
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C. Analisis Data  

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data yang penulis 

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

dimengerti sebelum diadakan analisis data yang dimaksud. Untuk itu dibawah ini 

analisis data akan dijelaskan.  

1. Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf  

Dari data yang diperoleh dari nilai Studi akhlak tasawuf dapat 

diprosentasekan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Tabel Frekuensi dan Prosentase Nilai Studi Akhlak Tasawuf  

Nilai Frekuensi Prosentase 

4 12 9.448818898 

3 111 87.4015748 

2 4 3.149606299 

Jumlah 127 100 

 

Untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar studi akhlak tasawuf perlu 

ada perangkingan nilai prestasi belajar studi akhlak tasawuf dari data yang 

sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini perangkingan dilakukan untuk 

mengetahui kategori baik, cukup, dan kurang untuk prestasi belajar studi 

akhlak tasawuf. Perangkingan ini menggunakan cara penyusunan rangking 

berdasarkan mean dan deviasi standar.
90

 Lebih spesifik lagi penyusunan 

rangking ini menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga rangking. 

                                                           
90

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 448. 
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Patokan untuk menentukan rangking atas, rangking tengah dan rangking 

bawah adalah sebagai berikut:
91

 

  Atas 

Mean + 1SD 

 Tengah 

Mean – 1SD 

 Bawah 

 

Data yang diperoleh kemudian dimasukkan kedalam tabel seperti dibawah ini:  

 

Tabel 4.4 

Perhitungan Tabel Untuk Mencari mean dan Standar Deviasi  

dari  Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf 
 

X F FX X' FX' X'2 FX'2 

4 12 48 1 12 1 12 

3 111 333 0 0 0 0 

2 4 8 -1 -4 1 4 

 

127 389 

 

8 2 16 

 

Dari data di atas, kemudian dicari Mean dan Standar Deviasinya dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

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

Mx = 
 � .� =  

389

127
=  3.062992126 =  3,06  

b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

� =  Ʃ � ′2� −  Ʃ � ′�  2
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=  16

127
−  8

127
 2

 

=  0,125984252 − (0,62992126)2  

=  0,125984252 − 0,003968008 

=  0,122016244 

= 0,349308236 

 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx = 3,06 dan SDx =  0,35. Untuk 

menentukan kategori prestasi belajar studi akhlak tasawuf yaitu baik, cukup, 

atau kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

a. Skor lebih dari Mx +  1. SDx  adalah kategori prestasi baik.  

b. Skor kurang  dari Mx - 1. SDx  adalah kategori prestasi kurang.  

c. Skor antara Mx - 1. SDx  sampai Mx +  1. SDx  adalah kategori prestasi 

cukup. Adapaun perhitungannya adalah:  

Mx +  1. SDx  = 3,06 + 0,35 =  3,41 (dibulatkan 3) 

Mx - 1. SDx  = 3,06 + 0,35 =  2,71 (dibulatkan 3)  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai lebih dari 3 yaitu nilai 4 

dikategorikan prestasi baik. Sedangkan nilai kurang dari 3 yaitu nilai 2 

dikategorikan prestasi kurang. Dan untuk mahasiswa yang mendapat nilai 3 

dikategorikan prestasi cukup baik.  
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Untuk mengetahui lebih jelas prestasi mahasiswa Prodi PAI angkatan 

2011 STAIN Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.5 

Kategori Tingkat Prestasi Belajar  

Studi Akhlak Tasawuf Mahasiwa Prodi PAI Angkatan 2011 STAIN Ponorogo 
 

Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

4 12 9.448818898 % Baik  

3 111 87.4015748 % Cukup  

2 4 3.149606299 % Kurang  

Jumlah 127 100 %  

 

Dari tingkatan pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan prestasi belajar studi akhlak tasawuf mahasiwa prodi PAI 

angkatan 2011 STAIN Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 12 responden (9.448818898 %). Dalam kategori cukup dengan 

frekuensi sebanyak 111 responden (87.4015748 %). Dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi 4 responden (3.149606299 %). Dengan demikian secara 

umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar studi akhlak tasawuf mahasiswa 

Prodi PAI Angkatan 2011 STAIN Ponorogo adalah cukup. Hal ini terbukti 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 87.4015748 %. Adapun 

pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran.
92
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  Lihat pada lampiran 7. 
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2.  Perilaku Mahasiswa Prodi PAI Angkatan 2011 STAIN Ponorogo. 

Hasil pengumpulan data tentang perilaku mahasiswa dilakukan dengan 

menyebar angket yang berjumlah 16 butir soal dapat dilihat pada lampiran.
93

 

Untuk mengetahui bagaimana perilaku mahasiswa perlu ada perangkingan 

skor perilaku mahasiswa dari data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian 

ini perangkingan dilakukan untuk mengetahui kategori baik, cukup, dan 

kurang untuk perilaku mahasiswa. Perangkingan ini menggunakan cara 

penyusunan rangking berdasarkan mean dan deviasi standar.
94

 Lebih spesifik 

lagi penyusunan rangking ini menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga 

rangking. Patokan untuk menentukan rangking atas, rangking tengah dan 

rangking bawah adalah sebagai berikut:
95

 

  Atas 

Mean + 1SD 

 Tengah 

Mean – 1SD 

 Bawah 

 

Kemudian mengatur, menyusun, dan menyajikan skor-skor hasil dari 

angket dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok yang terlebih 

dahulu harus mencari intervalnya sebagai berikut:  

R =  H – L +  1 
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  Lihat pada lampiran 5. 

94
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 448. 

95
 Ibid., 449. 
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Keterangan :  R =  Range (Jarak pengukuran)  

  H =  High Score (Nilai Tertinggi) 

  L =  lower Score (Nilai Terendah)  

  1 =  Bilangan Konstant 

Sedangkan untuk menentukan kelompok interval dan panjang interval 

kelas, menggunakan rumus:  

� = � 

Keterangan :  i  =  Lebar Interval (dengan ketentuan, interval menggunakan 

bilangan ganjil) 

 K = Kelompok Interval  

 R = Range  

Untuk menentukan klasifikasi perilaku mahasiswa prodi PAI angkatan 

2011 STAIN Ponorogo dengan interval nilai sebagai berikut:  

R =  H – L +  1 

R =  59 – 39 + 1= 21 

Jadi R = 21  

�� = �  , Jadi 
3

= 7   

Jadi i =  3 dan K = 7  

Dengan lebar interval sebesar 3 dan kelompok interval adalah 7, 

selanjutnya dapat disusun tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut:  
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Tabel 4.6 

Distribusi frekuensi  

Nilai perilaku mahasiwa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo 
 

No Perilaku Mahasiswa Jumlah 

1 57 - 59 14 

2 54 - 56 24 

3 51 - 53 26 

4 48 - 50 39 

5 45 - 47 12 

6 42 - 44 10 

7 39 - 41 2 

Jumlah 127 

 

Kemudian mencari mean dan Standart Deviasinya sebagai berikut:  

Tabel 4.7 

Perhitungan tabel untuk mencari mean dan Standar Deviasi  

dari  perilaku mahasiwa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo  

INTERVAL F Y FY y' Fy' (y')2 F(y')2 

57 - 59 14 58 812 3 42 9 126 

54 - 56 24 55 1320 2 48 4 96 

51 - 53 26 52 1352 1 26 1 26 

48 - 50 39 49 1911 0 0 0 0 

45 - 47 12 46 552 -1 -12 1 12 

42 - 44 10 43 430 -2 -20 4 40 

39 - 41 2 40 80 -3 -6 9 18 

  127 
 

6457 
 

78 
 

318 

 

Dari data di atas, kemudian dicari mean dan Standar Deviasinya dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

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

My = 
 � .� =  

6457

127
=  50.84251969 =   50,84  
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b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

� = � Ʃ � ′2� −  Ʃ � ′�  2

 

= 3 318

127
−  78

127
 2

 

= 3 2,503937008 − (0,614173228)2  

= 3 2,503937008 − 0,377208754 

= 3 2,12672853 

= 3.1,458330539 = 4,374991918 =  4,37 

Dari hasil di atas dapat diketahui My = 50,84 dan Sdy =  4,37. Untuk 

menentukan kategori perilaku mahasiswa yaitu baik, cukup, atau kurang, 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 Skor lebih dari My + 1. SDy  adalah kategori perilaku mahasiswa baik.  

 Skor kurang  dari My - 1. SDy  adalah kategori perilaku mahasiswa 

kurang. 

 Skor antara My - 1. SDy  sampai My + 1. SDy  adalah kategori perilaku 

mahasiswa yang cukup baik.  

Adapun perhitungannya adalah:  

My + 1. SDy  = 50,84 + 4,37 =  55,21 

My - 1. SDy    = 50,84  -  4,37 =  46,47  
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 55,21 

dikategorikan tingkat perilaku mahasiswa baik. Sedangkan skor kurang dari 

46,47 dikategorikan tingkat perilaku mahasiswa kurang baik. Dan untuk 

mahasiswa yang memiliki skor 46,47 sampai 55,21 dikategorikan tingkat 

perilaku mahasiswa cukup baik. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat perilaku 

mahasiwa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.8 

Kategori tingkat perilaku mahasiwa  

prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo 
 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 55,21 31 24.4094488 % Baik 

2 46,47 sampai 55,21 78 61.4173228 % Cukup 

3 Kurang dari 46,47 18 14.1732283 % Kurang 

JUMLAH 127 100  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

perilaku mahasiwa prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 31 responden (24.4094488%). Dalam 

kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 78 responden (61.4173228%) dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi 18 responden (14.1732283%). 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku mahasiwa 

prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo adalah cukup. Hal ini terbukti 
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dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 61.4173228%. Adapun 

pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat dalam lampiran.
96

 

 

3. Korelasi Prestasi Belajar Studi Akhlak Tasawuf dengan Perilaku Mahasiswa  

Untuk dapat mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara 

prestasi belajar studi akhlak tasawuf dengan perilaku mahasiswa Prodi PAI 

angkatan 2011 STAIN Ponorogo ialah dengan menggunakan teknik 

perhitungan korelasi koefisien kontingensi. Adapun langkah-langkah 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1       :  Mentabulasi nilai angket dan melakukan penskoran 

Langkah 2 : Dari hasil pensekoran dan pengkategorian masing-masing 

variabel, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-

angka tersebut ke dalam tabel pengelompokan pada 

lampiran.
97

 Kemudian diamsukkan kedalam tabel seperti 

berikut:  

Tabel 4.9 

Nilai korelasi prestasi belajar mahasiswa dan perilaku mahasiswa 
 

Prestasi Belajar 
Perilaku 

Jumlah 
Baik Cukup Kurang 

Baik 4 8 0 12 

Cukup 26 68 17 111 

Kurang 1 2 1 4 

Jumlah 31 78 18 127 
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 Lihat pada lampiran 8. 
97

 Lihat pada lampiran 9. 
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Langkah 3 : Kemudian angka-angka dari tabel diatas dimasukkan ke dalam 

tabel perhitungan  berikut: 

Tabel 4.10 

Tabel Perhitungan 

 

Sel Fo Ft fo-ft (fo-ft)² 
( �� −  ��)��  

1 4 
31  12

127
 = 2.929133858 1.070866142 1.146754294  0.39149945 

2 8 
78  12

127
 = 7.37007874 0.62992126 0.396800794 0.053839424 

3 0 
18  12

127
 = 1.700787402 -1.700787402 2.892677785 1.700787402 

4 26 
31  111

127
 = 27.09448819 -1.094488189 1.197904396 0.044212106 

5 68 
78  111

127
 = 68.17322835 -0.173228346 0.03000806 0.000440174 

6 17 
18  111

127
 = 15.73228346 1.267716535 1.607105214 0.102153334 

7 1 
31  4

127
 = 0.976377953 0.023622047 0.000558001 0.000571501 

8 2 
78  4

127
 = 2.456692913 -0.456692913 0.208568417 0.084898042 

9 1 
18  4

127
 = 0.566929134 0.433070866 0.187550375 0.330818023 

 

127 

 

0 

 

X
2
= 2.709219455 

 

Dari perhitungan didalam tabel diatas didapatkan nilai ∑  fo−ft 2

ft
 = 

2
= 2.709219455, pembahasan dalam analisis ini dapat dijelaskan dengan 

langkah-langkah berikut ini: 
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Langkah 1: nilai harus diubah dulu ke dalam nilai koefisien kontingensi, yaitu 

dengan rumus: 

C =  2

2+�   

   =  2.709219455

2.709219455 +127
  

 =  2.709219455

129.709219455
  

 =   0.020886869        

 = 0 .144522901 

Langkah 2 : kemudian nilai C diubah dahulu ke dalam angka korelasi phi 

dengan rumus: 

∅ = 
C 1−C2

  

                                        = 
0 .144522901 1−(0 .144522901 )2

  

 = 
0 .144522901 1−0.020886869

  

 = 
0 .144522901 0.9791131312

   

                             =
0 .144522901

0.9895014559
  

 = 0.1460562793 

                             = 0.146 
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Setelah nilai koefisien kontingensi diketahui, untuk analisis 

interpretasinya yaitu: mencari db = N - nr = 127 - 2 = 125. Kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” product moment pada taraf signifikansi 

5%, ∅� = 0,146 dan ∅� = 0,174 sehingga ∅� < ∅�. Ho diterima. Pada taraf 

signifikansi 1%, ∅� = 0,146 dan ∅� = 0,228, sehingga ∅� < ∅�, Ho diterima. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Dalam penelitian ini, penulis mengamati tiga hal yang menjadi pokok 

bahasan yaitu prestasi belajar studi akhlak tasawuf, perilaku mahasiswa Prodi 

PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo, dan korelasi prestasi belajar studi akhlak 

tasawuf dengan perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo. 

Dalam pembahasan tentang prestasi belajar studi akhlak tasawuf, penulis 

mengumpulkan data dengan cara dokumentasi dari nilai akhir mata kuliah studi 

akhlak tasawuf pada semester dua Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo. 

Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa tingkat prestasi belajar studi akhlak 

tasawuf dalam  kategori baik sebanyak 12 mahasiswa (9,45%), dalam kategori 

cukup sebanyak 111 mahasiswa (87,4%), dan dalam kategori kurang dengan 

frekuensi 4 mahasiswa (3,15%). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

bahwa prestasi belajar studi akhlak tasawuf pada semester dua Prodi PAI 

angkatan 2011 STAIN Ponorogo adalah cukup dengan prosentase 87,4%.  

Dan dalam pembahasan tentang perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 

2011 STAIN Ponorogo, peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebar 
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angket yang diisi oleh mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo. 

Dari analisis data tentang perilaku mahasiswa diperoleh informasi bahwa tingkat 

perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo dengan kategori 

baik sebanyak 31 responden (24,41%), sedangkan dalam kategori cukup 

sebanyak 78 responden (61,42%), dan dalam kategori kurang sebanyak 18 

responden (14,17%). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 

perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo adalah cukup 

dengan prosentase yang menunjukkan angka 61,42%.  

Untuk pengajuan hipotesis, peneliti mengguanakan rumus db = N – nr. 

diketahui bahwa responden yang diteliti berjumlah 127 responden, sehingga  

127- 2 = 125. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” product moment 

pada taraf signifikansi 5%, ∅� = 0,146 dan ∅� = 0,174 sehingga ∅� < ∅�. Ho 

diterima. Dalam kriteria penilaian korelasi tergolong tingkat yang sangat rendah 

karena jarak intervalnya 0.00 – 0.199. Dengan demikian, berarti tidak ada 

korelasi yang signifikan prestasi belajar studi akhlak tasawuf dengan perilaku 

mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo.  

Dari hasil analisis yang ternyata tidak ada korelasi antara prestasi belajar 

akhlak tasawuf dengan perilaku mahasiswa, kemudian peneliti mencari faktor 

apa yang mempengaruhi perilaku mahasiswa. Ditemukan  variabel intervening 

yaitu motivasi.  

Variabel intervening menurut Sugiyono adalah variabel yang secara 

teoritis mempengaruhi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati 
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dan diukur. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah motivasi mahasiswa. 

Motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 

bahwa kurangnya motivasi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu ataupun 

pemahamannya dalam berperilaku. Baik berperilaku di lingkungan akademik 

ataupun di luar lingkungan akademik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Prestasi belajar studi akhlak tasawuf mahasiswa STAIN Ponorogo 

menunjukkan bahwa tingkat prestasi belajar belajar studi akhlak tasawuf  

mahasiswa STAIN Ponorogo dalam kategori baik sebanyak 12 mahasiswa 

(9,45%), dalam kategori cukup sebanyak 111 mahasiswa (87,4%), dan dalam 

kategori kurang dengan frekuensi 4 mahasiswa (3,15%). Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar studi akhlak tasawuf 

pada semester dua Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo adalah cukup 

dengan prosentase 87,4%. 

Perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN Ponorogo 

dengan kategori baik sebanyak 31 responden (24,41%), sedangkan dalam 

kategori cukup sebanyak 78 responden (61,42%), dan dalam kategori kurang 

sebanyak 18 responden (14,17%). Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN 

Ponorogo adalah cukup dengan prosentase yang menunjukkan angka 61,42%. 

Tidak ada korelasi yang signifikan prestasi belajar studi akhlak 

tasawuf dengan perilaku mahasiswa Prodi PAI angkatan 2011 STAIN 



2 

 

 

 

Ponorogo. Jadi baik atau tidaknya perilaku mahasiswa Prodi PAI 

angkatan 2011 STAIN Ponorogo dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan 

prestasi belajar studi akhlak tasawuf, tetapi ada variabel lain yang 

mempengaruhi perilaku mahasiswa yaitu motivasi.  

B. Saran  

1. Lembaga pendidikan STAIN Ponorogo harus senantiasa meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang lebih baik agar mampu mencapai sasaran 

program.  

2. Dosen sebaiknya meningkatkan pembelajaran dalam hal kognitif, afektif, 

dan psikomotorik serta memotivasi mahasiswa sehingga mahasiswa bisa 

mendapatkan prestasi baik dan berperilaku baik pula.   

3. Mahasiswa sebaiknya meningkatkan kualitas belajar untuk mendapatkan 

prestasi belajar yang baik dan meningkatkan pemahaman serta 

berperilaku  baik sesuai dengan apa yang diajarkan serta memotivasi diri 

sendiri untuk berakhlak mulia.  
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