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ABSTRAK 

Munawaroh, Siti. 2019. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Keaktifan 

Mengikuti Majelis Ta’lim Terhadap Akhlak Siswa Kelas X di MA 

Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Harjali, 

M.Pd. 

Kata Kunci: Lingkungan Keluarga, Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim, 

Akhlak 

 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gambling dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. Pendidikan akhlak sangatlah penting, karena sebagai seorang islam 

yang menganut Nabi Muhammad, beliau saja diutus Allah untuk 

menyempurnakan akhlak. Tapi realitanya semakin hari saat ini pendidikan akhlak 

kurang diprioritaskan dalam diri anak. Problem yang ada dalam penelitian ini 

adalah masih banyak siswa sering tidak melaksanakan shalat dhuha berjamaah 

dan shalat dzuhur berjamaah, berkata tidak sopan kepada gurunya maupun orang 

tuanya, berkata kotor kepada temannya serta tidak saling membantu dan 

bersilaturahmi dengan tetangganya. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap akhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 

2018/2019. (2) untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

terhadap akhlak siswa kelas X MA Ma’arif  Klego Tahun Ajaran 2018/2019. (3) 

untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti majelis 

ta’lim terhadap akhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penilitian Ex Post Fact. Pengumpulan data yang 

dilakukan melalui kuesioner (angket) dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis 

data menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana dan analisis Regresi Linier 

Berganda. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 40 

siswa yang semuanya dijadikan sebagai sampel. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Adanya pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap akhlak dimana diperoleh nilai Fhitung (88,015) > Ftabel (4,10), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti lingkungan keluarga mempunyai 

pengaruh terhadap akhlak sebesar 69,8%. (2) Adanya pengaruh keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak siswa dimana diperoleh nilai Fhitung 

(44,955) > Ftabel (4,10), sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim mempunyai pengaruh terhadap akhlak sebesar 54,2%. (3) 

Adanya pengaruh lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

terhadap akhlak siswa dimana diperoleh nilai Fhitung (52,116) > Ftabel (4,10), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti lingkungan keluarga dan 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim mempunyai pengaruh terhadap akhlak siswa 

sebesar 73,8%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman yang semakin maju sekarang ini, pendidikan akhlak 

sangat diperlukan bagi penerus generasi bangsa selanjutnya agar mereka 

menjadi manusia yang iman dan taqwa kepada Allah Swt dan berakhlakul 

karimah dengan sesama manusia. Hal ini bertujuan untuk mencapai 

kebahagian di dunia dan di akhirat. 

Dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh akidah Islamiah 

anak, pendidikan anak harus dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang 

memadahi. Dalam Al-Qur’an sendiri banyak sekali ayat yang menyindir, 

memerintahkan atau menekankan pentingnya akhlak bagi setiap hamba Allah 

yang beriman.
1
 

Usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan 

dan melalui berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini menunjukkan 

bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata membawa 

hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada bapak ibu, Sayang kepada 

sesama makhluk Tuhan dan seterusnya.
2
Namun, dalam penelitian ini yang 

dibahas hanya akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada orang tua, akhlak 

kepada guru dan akhlak kepada tetangga/masyarakat. 

                                                           
       

1
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam,(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 117. 

       
2
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 157. 
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Akhlak menurut pengertian Islam adalah salah satu hasil dari iman 

dan ibadat, karena iman dan ibadat manusia tidak sempurna kecuali kalau dari 

situ muncul akhlak yang mulia. Maka akhlak dalam Islam bersumber pada 

iman dan taqwa dan mempunyai tujuan langsung yang dekat yaitu harga diri 

dan tujuan jauh yaitu ridha Allah Swt.
3
 

Acmad Mubarok mengemukakan bahwa akhlak adalah keadaan batin 

seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan dimana perbuatan itu lahir 

dengan mudah tanpa memikirkan untung atau rugi. Orang yang berakhlak 

baik, melakukan kebaikan secara spontan tanpa pamrih apa pun, demikian 

juga orang yang berakhlak buruk, melakukan keburukan secara spontan tanpa 

pertimbangan akibat bagi dirinya maupun bagi yang dijahati.
4
 

Akhlak adalah sifat atau bentuk atau keadaan yang tertanam dalam 

jiwa, yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan 

gampang tanpa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lagi.
5
 

Pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Sebab yang dianggap baik adalah 

yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah yang dianggap buruk 

oleh agama.
6
Oleh karena itu, setiap orang muslim tidak dapat dianggap 

sempurna jika akhlaknya tidak baik.  

                                                           
       

3
 Haji Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 89. 

       
4
 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, (Surakarta: 

Yuma Pressindo, 2010), 11. 

       
5
 Amin Syukur, Studi Akhlak, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 5. 

       
6
 Haji Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 89. 
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Oleh karena itu perlunya menanamkan pendidikan akhlak dan 

membiasakan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari agar anak 

dengan gampang dan terbiasa untuk mengerjakan kebaikan di kehidupannya. 

Dalam hal ini, orang tualah yang memiliki tugas utama bagi 

pendidikan anak yaitu sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan 

pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabi’at anak sebagian besar diambil 

dari kedua orang tua dan dari anggota keluarga lainnya.
7
 

Keluarga merupakan institusi yang pertama kali bagi anak dalam 

mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Jadi keluarga mempunyai peran 

penting dalam pembentukkan akhlak anak. Oleh karena itu, keluarga harus 

memberikan pendidikan/mengajar anak tentang akhlak mulia/baik. Jika orang 

tua tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, maka anak itu akan 

menjadi jahat, lebih-lebih jika bercampur dengan anak-anak yang berakhlak 

buruk.
8
 

Orang tua diharapkan membentuk lingkungan keluarga yang Islami 

karena anak mudah meniru seluruh perbuatan anggota keluarga yang 

dilihatnya. Anak akan merekam dan melakukan tindakan-tindakan sebagai 

hasil rekamannya.
9
Dalam rangka mendidik akhlak kepada anak-anak, selain 

harus diberikan keteladanan yang tepat, juga harus ditunjukkan tentang 

bagaimana harus menghormati dan sebagainya. Karena pendidikan akhlak 

                                                           
       

7
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 38. 

       
8
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 271. 

       
9
 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam (jilid II), (Bandung: Pustaka 

Setia, 2010), 115. 
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sangat penting sekali, bahkan Rasul sendiri diutus Allh Swt untuk 

menyempurnakan akhlak.
10

 

Menurut para ahli, bahwa penanaman sikap beragama sangat baik 

pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak (usia 3 sampai 6 tahun) seorang 

memiliki pengalaman agama yang asli dan mendalam, serta mudah berakar 

dalam diri dan kepribadian. Pada periode ini peranan orang tua dirasakan 

sangat penting melalui pembiasaan.
11

 

Lingkungan keluarga menjadi tolok ukur keberhasilan anak dalam 

pendidikan. Oleh karena itu, terutama orang tua memiliki tanggung jawab 

terbesar dalam pendidikan anak, sepatutnya mengembangkan potensi dirinya 

melalui keikutsertakan dalam acara-acara yang bermanfaat, misalnya 

pengajian dan berorganisasi.
12

 

Seharusnya diawal pertumbuhan, anak di isi dengan hal-hal yang 

positif yang dimulai dengan pengembangan keagamaan agar tumbuh dan 

menjadi bagian dari pembentukan kepribadian. 

Pendidikan akhlak tidak hanya diberikan pada waktu di pendidikan 

formal saja.  Salah satunya dengan cara orang tua mendorong anaknya 

mengikuti agama nonformal seperti majelis ta’lim. Dorongan ini dapat dalam 

bentuk bermacam-macam. Dapat hanya dengan anjuran, atau dengan 

mengantarkannya guru atau ustadz.
13

 

                                                           
       

10
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam., 117. 

       
11

 Ibid.,44. 

       
12

  Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam (jilid II), 115. 

       
13

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1996), 142. 
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Majelis ta’lim merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

bersifat nonformal, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan 

mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

jama’ahnya serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat 

memperoleh kehidupan yang bahagia, sejahtera dan di ridhai Allah Swt.
14

 

Di era zaman yang semakin maju, persoalan yang terjadi banyak anak-

anak yang jarang pergi ke majelis ta’lim. Dimana hanya para orang tualah 

yang kebanyakan datang. Kebanyakan anak zaman sekarang lebih senang 

bermain handphone, menonton televisi, melihat pertandingan sepak bola, 

bioskop dan sebagainya, dibandingkan menghadiri majelis ta’lim. Hal ini 

disebabkan, karena banyak orang tua yang belum maksimal mungkin dalam 

membimbing anaknya untuk ikut berpartisipasi ke tempat-tempat yang lebih 

positif agar menjadi generasi yang berakhlakul karimah dimasa yang akan 

datang. 

Majelis ta’lim adalah salah satu sarana pendidikan dalam Islam. 

Majelis ta’lim lebih kita kenal dengan istilah pengajian-pengajian atau sering 

pula berbentuk halaqah. Umumnya berisi ceramah atau khotbah-khotbah 

keagamaan Islam. Tetapi dalam perkembangannya, majelis ta’lim sering juga 

digunakan sebagai wahana diskusi ilmiah, sosiologis, politik, hukum dan 

seterusnya.Ini sangat terlihat pada masjid-masjid di lingkungan perguruan 

tinggi.
15

 

                                                           
       

14
 Enung K. Rukiati dan Fenti Hikmawati, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: 

CV. Pustaka Setia, 2006), 131. 
       

15
 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

161. 
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Majelis ta’lim lebih kita kenal dengan istilah pengajian-pengajian atau 

sering pula berbentuk halaqah. Namun dalam skripsi ini yang dimaksud 

dengan majelis ta’lim yaitu pengajian atau dakwah yang berisi ceramah 

disampaikan oleh kyai di akhir kegiatan Manaqib Jawahirul Ma’ani. Kegiatan 

tersebut dilakukan secara rutin setiap hari jum’at pahing malam sabtu pon. 

Meskipun nama kagiatan tersebut hanya Manaqiban saja, tetapi banyak 

kegiatan yang dilakukan satu hari penuh tersebut. Dengan rincian kegiatan, 

dimulai dengan sima’an Qur’an dimulai subuh hingga maghrib, kemudian 

dilanjutkan acara do’a sima’an Qur’an, shalat Isya’ berjamaah dan dilanjut 

dengaan bacaan Manaqib lalu diakhiri dengan pengajian/dakwah dari Kyai. 

Sehingga dengan adanya peran orang tua dalam mengikutsertaan 

anaknya dalam kegiatan majelis ta’lim akan menambah potensi dan 

pengetahuan mengenai agama dalam diri anak. Serta orang tua merasa 

terbantu dalam menanamkan akhlak anaknya sejak usia dini. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di sekolah 

MA Ma’arif Klego, terlihat bahwa siswa di MA Ma’arif Klego, salah satunya 

kelas X MA yang masih seringtidak melaksanakan shalat dhuha berjamaah 

dan shalat dzuhur berjamaah, berkata tidak sopan kepada gurunya maupun 

orang tuanya, berkata kotor kepada temannya serta tidak saling membantu 

dan bersilaturahmi dengan tetangganya. Seharusnya sebagai seorang muslim 

hukumnya wajib untuk selalu beribadah kepada Allah Swt, berakhlak baik, 

sopan dan santun kepada orang tua maupun guru, serta saling membantu, 

menolong dan bersilaturahmi dengan tetangganya. 
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Berangkat dari fenomena di atas, peneliti menemukan bahwa hal 

tersebutdipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim.Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian dalam bentuk 

karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap Akhlak Siswa Kelas X di 

MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

karancuan dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga 

dan lainnya, maka perlu adanya batasan masalah tentang mana saja yang 

menjadi fokus topik masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah Lingkungan Keluarga, Keaktifan Mengikuti 

Majelis Ta’lim, Akhlak Siswa Kelas X di MA Ma’arif Klego. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh lingkungan keluargaterhadap akhlak siswa kelas X di 

MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019 ? 

2. Adakah pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’limterhadap akhlak siswa 

kelas X di MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019 ? 
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3. Adakah pengaruh lingkungan keluarga dankeaktifan mengikuti majelis 

ta’limterhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 

2018/2019 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluargaterhadap akhlak siswa 

kelas X di MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’limterhadap 

akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruhlingkungan keluarga dankeaktifan mengikuti 

majelis ta’limterhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikanmanfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan khasanah keilmuan terkait dengan lingkungan keluarga, 

majelis ta’lim, dan akhlak siswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 
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bermanfaat untuk menguji ada tidaknya pengaruh lingkungan keluarga dan 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak siswa. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi siswa 

Mengetahui hal yang baik dan buruk dengan adanya kegiatan ini 

diharapkan siswa dapat menyadari akan pentingnya berakhlakul 

karimah dalam kehidupan sehari-hari  

b. Bagi guru 

Dengan adanya kegiatan yang positif untuk siswa guru dapat 

mengoptimalkan pelajaran dan hal-hal yang dapat meningkatkan 

semangat siswa dalam berakhlak yang baik. 

c. Bagi madrasah 

Memberikan kontribusi terhadap lembaga madrasah untuk lebih 

memperdulikan peserta didik dalam hal berakhlakul karimah. 

d. Bagi orang tua 

Diharapkan orang tua agar mengikutsertakan anaknya untuk 

mengikuti kegiatan keagamaan seperti majelis ta’lim, sehingga anak 

mampu membiasakan bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam. 

e. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapakan sebagai bahan latian penelitian dalam 

menerapkan teori-teori yang di dapatkan untuk diaplikasikan dalam 

menjawab permasalahan aktual yang dihadapi dalam dunia pendidikan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami terhadap penulisan 

skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapun 

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang 

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

penelitian dan sistematika pembahasan 

Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori 

lingkungan keluarga, keaktifan mengikuti majelis ta’lim, akhlak serta 

kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

interpretasi dan pembahasan. 

Bab kelima, adalah penutup dari laporan yang berisi kesimpulan 

dansaran. 
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,  

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Ahmad Martijo Angga Syahfutra dengan judul “Pengaruh Lingkungan 

Keluarga terhadap Akhlak Siswa SD di Desa Pijeran Siman Ponorogo 

Pada Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dengan kesimpulan terdapat 

pengaruh yang signifikan lingkungan keluarga terhadap akhlak siswa SD 

di Desa Pijeran Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini, 

diketahui dari hasil perhitungan dengan menggunakan statistika yaitu 

Fhitung  sebesar 26.0493782882 dan Ftabel pada taraf signifikan 5% sebesar 

4.10. karenaFhitung>Ftabel, maka H0  ditolak. Kemudian diperoleh koefisien 

derteminasi sebesar 40,67 % yang artinya lingkungan keluarga 

berpengaruh sebesar 40,67% terhadap akhlak siswa dan sisanya 59,33% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam pembahasan ini. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan hasil telaah terdahulu yaitu 

pada jumlah variabelnya.Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 

menggunakan variabel independen (X) satu yaitu lingkungan keluarga 

saja.Sedangkan penelitian sekarang, menggunakan variabel 

independennya (X) dua macam yaitu lingkungan keluarga dan keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim.Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti 

tentang lingkungan keluarga dan akhlak siswa. 

11 



 
 
 

12 
 

 
 

2. Defi Purnawati dengan judul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

hukuman terhadap kedisiplinan Siswa MA Ma’arifHidayatul Mubtadiin 

Plaosan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dengan kesimpulan: a. 

ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap 

kediplinan siswa, besar pengaruhnya adalah 10,8%, sedangkan 89,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. b. ada pengaruh yang 

signifikan antara hukuman terhadap kedisiplinan siswa, besar 

pengaruhnya adalah 12,2%, sedangkan 87,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. c. ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

keluarga dan hukuman terhadap kedisiplinan siswa, besar pengaruhnya 

adalah 14,2 % sedangkan 85,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti lingkungan kelurga.Sedangkan perbedaannya pada 

variabel independen (X2) nya yaitu hukuman dan dependen (Y) nya 

kedisiplinan siswa. 

3. Dicky Dwi Ardiansyah dengan judul “Pendidikan Akhlak Di Majelis 

Taklim Masyarakat Gunung Kemukus Desa Pendem Kecamatan Sumber 

Lawang Kabupaten Sragen”.Dengan kesimpulan a. kajian untuk remaja 

diisi yasinan, tahlilan dan tausiyah. untuk jama’ah 20 orang yang 

bertepatan di rumah Bapak Indro dan tausiyahnnya berkenaan dengan 

akhlak terhadap sesame manusia, b.  sekolah untuk Ibu-ibu diisi dengan 
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tausiyah dan isi materi baca tulis Al-Qu’an, ibadah, aqidah akhlak, hadist 

dan tafsir.  

Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti pendidikan akhlak dan majelis taklim.Sedangkan perbedaannya 

dari jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. 

 

B. Landasan Teori 

1. Lingkungan keluarga 

a. Pengertian lingkungan keluarga 

Menurut Dalyono lingkungan adalah segala material dan 

stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, 

psikologismaupun sosial-kultural.
16

 

Menurut Sartain mengatakan bahwa, lingkungan adalah 

meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara 

tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan, atau lifeprocesses kita kecuali gen-gen dan bahkan 

gen-gen dapat dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen 

yang lainnya.
17

 

Keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam 

perkembangan seorang individu. Keluarga merupakan salah satu 

sumber yang memberikan dasar-dasar ajaran bagi seseorang dan 

merupakan faktor terpenting dalam pembentukkan 
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 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 129. 

       
17

 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2012), 32-33. 



 
 
 

14 
 

 
 

mentalnya.
18

Lingkungan keluarga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak dan 

saudara kandung, kerabat dekat yang serumah dan termasuk pembantu 

rumah tangga.
19

 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang 

pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-pertama 

mendapatkan didikan dan bimbingan.Juga dikatakan lingkungan yang 

utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam 

keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak 

adalah dalam keluarga.
20

 

Terutama pendidikan Islam dalam keluarga ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap kepribadian anak didik, karena itu suasana 

pendidikan yang telah dialaminya pertama-tama akan selalu menjadi 

kenangan sepanjang hidupnya. Pendidikan Islam di dalam keluarga ini 

diperlukan pembiasaan dan pemeliharaan dengan rasa kasih sayang 

dari kedua orang tuanya terutama.
21

 

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa lingkungan keluarga 

adalah lembaga pendidikan pertama dan terpenting bagi si anak. Oleh 

karena itu, keluarga harus benar-benar memprioritaskan pendidikan 

bagi anak sejak usia dini terutama pendidikan akhlak. Serta selalu 

memberi contoh dan mengajak anak terjun langsung dalam berbuat 

baik dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda, 

(Bandung: Marja, 2012), 29. 

       
19

 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, 114. 

       
20

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT: Raja GrafindoPersada, 2009), 38. 
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b. Peran dan fungsi lingkungan keluarga 

1) Pengalaman pertama masa kanak-kanak 

Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman 

pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan 

pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat penting 

diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam 

perkembangangan individu selanjutnya ditentukan. 

2) Menjamin kehidupan emosional anak 

Suasana di dalam keluarga merupakan suasana yang diliputi 

rasa cinta dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan 

tentram, suasana percaya mempercayai. 

Untuk itulah melalui pendidikan keluarga ini, kehidupan 

emosional atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi 

atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan adanya 

hubungan darah antara pendidik dengan anak didik, sebab orang 

tua hanya menghadapi sedikit anak didik dan karena hubungan 

tadi didasarkan atas rasa cinta kasih sayang murni. 

3) Menanamkan dasar pendidikan moral 

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama 

dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap 

dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. 

Biasanya tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan 

ditiru oleh anak. Dengan teladan ini, melahirkan gejala 
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identifikasi positif, yakni kenyamanan diri dengan orang yang 

ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan 

kepribadian. 

4) Peletakan dasar-dasar keagamaan 

Di dalam kehidupan keluarga, merupakan basis yang sangat 

penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. 

Perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak 

dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan 

keluarga yang penuh rasa tolong menolong, gotong royong secara 

kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga yang sakit dan 

lainnya.
22

 

c. Tanggung jawab lingkungan keluarga 

Dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya: 

1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai 

hubungan orang tua dan anak. 

2) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi 

kedudukan orang tua terhadap keturunannya. 

3) Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada 

gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

4) Memelihara dan membesarkan anaknya. 
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5) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak.
23

 

d. Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Anak 

Lingkungan keluarga memberikan peranan pembelajaran yang 

paling pertama dan akan memberikan pengaruh terhadap siswa, siswa 

belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

1) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik besar pengaruhnya terhadap 

belajar siswa. Hal ini dipertegas Sutjipto Wirowidjojo dalam buku 

Slameto bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama, keluarga yang sehat, besar artinya untuk 

pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk 

pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara 

dan dunia. Melihat pernyataan diatas, dapat dipahami betapa 

pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan siswa.Orang tua 

yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anak, misalnya 

mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak mengatur 

waktu belajarnya dan lain sebagainya, akhirnya kesukaran-

kesukaran menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam 

belajarnya dan akhirnya siswa malas belajar serta tidak berhasil 

dalam belajarnya. 
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2) Relasi antar anggota keluarga 

Relasi antar anggota keluarga yang paling terpenting adalah 

relasi antara orang tua dan siswa. Selain itu, relasi siswa dengan 

saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain turut 

mempengaruhi belajar siswa. Relasi antar anggota keluarga erat 

hubungannya dengan cara orang tua mendidik. Relasi antara 

siswa dengan lingkungan keluarga yang tidak baik akan 

menyebabkan perkembangan anak terhambat, belajarnya 

terganggu dan bahkan dapat menyebabkan hasil belajar siswa 

rendah atau ramai tidak akan memberikan ketenangan kepada 

siswa untuk belajar di rumah. 

3) Suasana rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga dimana siswa 

berada dan belajar. Suasana rumah juga merupakan faktor yang 

penting yang tidak termasuk faktor yang disengaja. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi erat hubungannya dengan belajar 

siswa.Siswa yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya. Fasilitas belajar yang dapat terpenuhi dengan komplit 

hanya akan di dapatkan oleh siswa yang berasal dari keluarga 

berada. Akan tetapi, masih ada juga keluarga yang berpenghasilan 

rendah tetap memenuhi fasilitas belajar anaknya. 
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5) Pengertian orang tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian dari orang 

tua.Apabila siswa sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-

tugas di rumah.Kadang-kadang siswa mengalami lemah 

semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan 

mendorongnya membantu sedapat mungkin kesulitan yang di 

alami anak di sekolah. 

6) Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap siswa dalam belajar.
24

 

2. Keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

a. Pengertian keaktifan 

Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti giat atau 

sibuk.Kata keaktifan juga bisa berarti dengan kegiatan dan 

kesibukan.Yang dimaksud keaktifan disini adalah siswa aktif dalam 

mengikuti majelis ta’lim (manaqib).
25

 

Dalam proses pembelajaran peserta didik dituntut untuk aktif, 

penilaian proses pembelajaran terutama melihat sejauh mana keaktifan 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.
26

 

                                                           
       

24
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Menurut Ahmad Tafsir, berpendapat bahwa belajar adalah 

suatu proses yang aktif, bila siswa tidak atau kurang dilibatkan, maka 

hasil belajar yang dicapai akan rendah. Bentuk keterlibatan siswa itu 

ialah adanya perhatian, menginternalisasi informasi, aktif dalam 

memecahkan masalah dan lain-lain.
27

 

Seorang anak pada dasarnya sudah memiliki keinginan untuk 

berbuat dan mencari sesuatu yang sesuai dengan aspirasinya, 

demikian halnya dengan belajar, belajar hanya memungkinan terjadi 

apabila siswa aktif dan mengalaminya sendiri. John Dewey 

mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus 

dikerjakan siswa tidak hanya mengamati, tetapi harus dikerjakan 

siswa untuk dirinya sendiri.
28

 

Kegiatan belajar aktif sangat diperlukan bagi peserta didik 

untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal.Selain itu kegiatan 

belajar aktif juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan 

pembelajaran yang terpusat pada peserta didik.
29

 Keaktifan siswa 

dalam mengikuti kegiatan dapat dilihat dalam hal: 

1) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

2) Terlibat dalam pemecahan masalah 
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3) Bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak 

memahami persoalan yang dihadapinya, berusaha mencari berbagai 

informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah 

4) Melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru 

5) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh 

6) Melatih diri dalam pemecahan soal atau masalah yang sejenis 

7) Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah 

diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang 

dihadapinya.
30

 

b. Karakteristik keaktifan belajar 

Menurut Munir dalam bukunya Muhklison Efendi 

mengelompokkan keaktifan peserta didik ini menjadi beberapa aspek, 

antara lain yaitu: 

1) Aktif secara jasmani seperti pengindraan, yaitu mendengar, 

melihat, mencium, merasa dan meraba atau melakukan ketrampilan 

jasmaniah. 

2) Aktif berfikir melalui Tanya jawab, mengelola dan mengemukakan 

ide, berfikir logis sistematis. 

3) Aktif secara sosial seperti aktif berinteraksi atau berkerjasama 

dengan orang lain.
31
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c. Majelis ta’lim 

1) Pengertian majelis ta’lim 

Majelis ta’lim secara istilah adalah lembaga pendidikan 

nonformal Islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan 

secara berkaladan teratur dan ikuti oleh jamaah yang relatif banyak 

dan bertujuan untuk membina dan mengembangankan hubungan 

yang santun dan serasi antara manusia dan Allah Swt, manusia 

dengan sesamanya manusia dan lingkungannya, dalam rangka 

membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.
32

 

Majelis taklim merupakan salah satu lembaga pendidikan 

Islami yang bersifat nonformal, yang senantiasa menanamkan 

akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan jama’ahnya serta memberantas 

kebodohan umat Islam agar dapat memperoleh kehidupan yang 

bahagia, sejahtera, dan diridhai Allah Swt.
33

 

Majelis ta’lim adalah salah satu sarana pendidikan dalam 

Islam. Majelis ta’lim lebih kita kenal dengan istilah pengajian-

pengajian atau sering pula berbentuk halaqah.Umumnya berisi 

ceramah atau khotbah-khotbah keagamaan Islam.
34
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa majelis 

ta’lim adalah lembaga pendidikan nonformal tertua di Indonesia 

karena sudah ada sejak zaman Rasulullah hingga sekarang.Dimana 

kegiatan majelis ta’lim ini bertujuan memperluas agama Islam dan 

menanamkan akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam. 

2) Fungsi majelis ta’lim 

a) Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka 

membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt 

b) Sebagai taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya 

bersifat santai 

c) Sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi massal yang dapat 

menghidup suburkan dakwah dan ukhuwah Islamiah 

d) Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan 

umara dengan umat 

e) Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi 

pembangunan umat dan bangsa pada umumnya.
35

 

3) Tujuan majelis ta’lim 

Dilihat dari struktur organisanya, majelis taklim termasuk 

organisasi pendidikan luar sekolah (non formal) yang bercirikan 

khusus keagamaan Islam.
36

Dilihat dari segi tujuan, majelis taklim 

termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiah yang secara self 

standing dan self disciplined dapat mengatur dan melaksanakan 
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kegiatan-kegiatannya. Di dalamnya berkembang prinsip demokrasi 

yang berdasarkan musyawaroh mufakat demi untuk kelancaran 

pelaksanaan al-talim al-Islamy sesuai dengan tuntutan 

pesertanya.Dilihat dari segi historis, majelis taklim dengan 

dimensinya yang berbeda-beda telah berkembang sejak zaman 

Rasulullah Saw.Pada zaman itu muncullah berbagai jenis kelompok 

pengajian sukarela, tanpa bayaran, yang disebut halaqah yaitu 

kelompok pengajian di Masjid Nabawi atau Al-Haram.Tempat ini 

salah satu pilar untuk tempat berkumpulnya peserta kelompok 

masing-masing dengan seorang sahabat yaitu ulama terpilih.
37

 

4) Peran majelis ta’lim 

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari keluarga 

masyarakat Islam itu sendiri, yang berkepentingan untuk 

kemaslahatan umat manusia.
38

 

Pertumbuhan majelis taklim di kalangan masyarakat 

menunjukkan kebutuhan dan hasrat anggota masyarakat tersebut 

akan pendidikan agama. Pada kebutuhan dan hasrat masyarakat 

yang lebih luas, yaitu usaha memecahkan masalah-masalah menuju 

kehidupan yang lebih bahagia.Meningkatkan tuntutan jama’ah dan 

peranan pendidikan yang bersifat nonformal, menimbulkan pula 

kesadaran dan inisiatif dari ulama dan anggota masyarakat untu 
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memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas dan 

kemampuan, sehingga eksistensi majelis taklim dapat menjalankan 

fungsi dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya.
39

 

d. Pengajian  

Menurut Sudjoko Prasodjo mengetakan bahwa pengajian 

adalah kegiatan yang bersifat pendidikan kepada umum.
40

Arti kata 

dari ngaji adalah wahana untuk mendapatkan ilmu.
41

Jadi pengajian 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang untuk 

mendapatkan suatu ilmu atau pencerahan. 

Pengajian merupakan salah bentuk dakwah, dengan kata lain 

bila dilihat dari segi metodenya yang efektif guna menyebarkan 

agama Islam, maka pengajian merupakan salah satu metode dakwah. 

Di samping itu, pengajian juga merupakan unsur pokok dalam syi’ar 

dan pengembangan agama Islam. Pengajian ini sering juga dinamakan 

dakwah Islamiyah, karena salah satu upaya dalam dakwah Islamiyah 

adalah lewat pengajian. Dakwah Islamiyah diusahakan untuk 

terwujudnya ajaran agama dalam semua segi kehidupan.
42
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Dengan demikian, maka pengajian merupakan bagian dari 

dakwah Islamiyah yang menyeru kepada ma’ruf dan mencegah 

munkar. Sehingga keduanya harus seiring sejalan dan kedua sifat ini 

merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Sebagaimana seperti yang disebutkan, bahwa pengajian adalah 

satu wadah kegiatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk 

muslim yang baik, beriman, dan bertaqwa serta berbudi luhur. Dalam 

penyelenggaraan pengajian, metode ceramah adalah cara-cara tertentu 

yang dilakukan oleh seorang da’i kepada mad’u untuk mencapai suatu 

tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.
43

 

Pada hakikatnya, dakwah atau pengajian adalah mengajak 

manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Swt, menyeru mereka 

kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan 

buruk supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.
44

 

Menurut Mubasyaroh, esensi dakwah Islam adalah ajakan dan 

tindakan membangun kehidupan manusia secara utuh, baik sebagai 

individu ataupun masyarakat untuk memperoleh keselamatan, 

kesejahteraan dan kedamaian di dunia dan akhirat yaitu kualitas yang 

menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama.
45

 

Dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengajian 

merupakan salah satu wadah pendidikan keagamaan yang di dalamnya 

ditanamkan aqidah dan akhlak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, 
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sehingga diharapkan timbul kesadaran pada diri mereka untuk 

mengamalkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam 

hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia agar bahagia 

dunia dan akhirat.  

Dalam penelitian ini, pengajian tersebut berisi ceramah yang 

disampaikan oleh kyai di akhir acara majelis ta’lim manaqib jawahirul 

ma’ani. 

e. Tujuan pengajian 

Untuk mencapai tujuan dakwah, maka penyelenggaraan 

pengajian perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi objek yang 

dihadapinya demi tercapainya proses dakwah secara baik dan benar. 

Tujuan pengajian merupakan tujuan dakwah juga, karena di dalam 

pengajian antara lain berisi muatan-muatan ajaran Islam. Oleh karena 

itu, usaha untuk menyebarkan ajaran Islam dan usaha untuk merealisir 

ajaran di tengah-tengah kehidupan umat manusia adalah merupakan 

usaha dakwah yang dalam keadaan bagaimanapun harus dilaksanakan 

oleh umat Islam. Adapun tujuannya yakni menjadikan umat Islam 

konsisten dalam memurnikan tauhidullah, mengingatkan akhirat dan 

kematian, serta menegakkan risalah Nabi Muhammad Saw atau 

berdakwah.
46
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f. Unsur-unsur pengajian 

Sebagaimana dikatakan bahwa pengajian merupakan dakwah 

Islamiayah, maka unsur pengajian sama dengan unsur dakwah yang 

terdiri dari da’i, mad’u, materi, media dan metode.  

1) Da’i 

Yaitu orang yang melakukan dakwah atau menyampaikan pesan 

kepada orang lain.
47

 Orang yang melakukan Da’i merupakan 

unsure terpenting dalam pelaksanaan dakwah, dengan demikian 

diperlukan karekteristik-karakteristik 

a) Lemah lembut, toleran dan santun 

Wajib bagi seorang da’i untuk mengikuti jejak langkah 

dan tuntutan Rasuluallah Saw dan sunnahnya di dalam sisi 

ini. Kita melihat dalam petunjuknya beliau selalu 

mengedepankan cara-cara lembut dan menolak kekerasan, 

dengan cara rahmat dan tidak dengan kekejaman, cara halus 

dan bukan dengan vuganisme.  

b) Kemudahan dan membuang kesulitan 

Hendaknya seorang da’i menjadikan jalan mudah, 

menyingkirkan kesulitan sebagai metodenya dalam 

berdakwah kepada Allah Swt. 
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c) Memperhatikan sunnah tahapan 

Sesungguhnya seorang da’i tidak akan pernah sukses 

dalam dakwahnya sepanjang dia tidak mengetahui siapa 

orang yang didakwahinya, tahu bagaimana cara berdakwah 

kepada mereka, tahu apa yang mesti didahulukan dan mana 

yang mesti diakhirkan.  

d) Kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah dan bukan kepada 

fanatisme madzhab 

Hendaknya dalam menyampaikan dakwah hanya untuk 

mencapai ridho-Nya bukan mencari kebenaran, karena 

sejatinya kebenaran hanya milik Allah Swt semata. 

e) Sesuaikan dengan bahasa mad’u 

Salah satu petunjuk Al-Qur’an bagi mereka yang 

menjalankan dakwah hendaknya para da’i melakukan 

dakwah itu sesuai dengan kadar kemampuan akal orang yang 

didakwahi dan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh 

mad’unya. 

2) Mad’u 

Mad’u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau 

menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik 

secara individu, kelompok, baik yang beragama Islam maupun 
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tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan.
48

 Muhammad 

Abduh membagi mad’u menjadi tiga golongan yaitu: 

a) Golongan cendekiawan, yang cinta kebenaran dan dapat 

berpikir secara kritis, cepat menangkap persoalan 

b) Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat 

berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap 

pengertian-pengertian yang tinggi.  

c) Golongan yang berbeda dengan golongan diatas, mereka 

yang senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas 

tertentu, tidak sanggup mendalami benar.
49

 

3) Materi 

 Materi adalah isi pesan atau materi ajaran Islam itu 

sendiri.
50

 Secara umum dapat dikelompokkan menjadi: 

a) Akidah, meliputi iman kepada Allah Swt, iman kepada 

Malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada 

rasul-rasul-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada Qadha-

Qadhar. 

b) Syariah, meliputi ibadah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan 

haji serta muamalah 

c) Akhlak, meliputi akhlak kepada Allah Swt, akhlak kepada 

makhluk meliputi: akhlak terhadap manusia, diri sendiri, 
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tetangga, masyarakat lainnya, akhlak kepada bukan manusia, 

flora, fauna dan sebagainya.
51

 

4) Media 

 Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, pengajian 

dapat menggunakan berbagai media dakwah: 

a) Lisan, yaitu dakwah yang menggunakan lidah atau suara 

dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah. 

b) Media visual, yaitu bahan-bahan atau alat yang dapat 

dioperasikan melalui indra penglihatan. Seperti gambar foto 

dan slide. 

c) Media audio, yaitu alat-alat yang dioperakan sebagai sarana 

penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indra 

pendengaran. Seperti radio dan telepon. 

d) Media audio visual, yaitu media penyampaian informasi yang 

dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara 

bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan dan 

informasi. Seperti televisi dan video
52

 

5) Metode 

a) Dengan Hikmah, yaitu bijaksana yakni suatu pendekatan 

sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah maupun 
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melaksanakan apa yang didakwahkan atas kemauan sendiri, 

tidak ada merasa ada paksaan, konflik atau rasa tertekan.
53

 

b) Dengan Maudzatil hasanah, yaitu berdakwah dengan 

memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain 

sesuai dengan tingkat pemikiran mad’u atau menyampaikan 

ajaran Islam dengan petunjuk-petunjuk kearah yang baik, 

dengan bahasa yang baik, dan rasa kasih sayang sehingga 

nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat 

menyentuh hati mad’u.
54

 

c) Dengan Al-Mujadalah, yaitu tukar pendapat yang dilakukan 

dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan 

dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan 

dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.
55

 

Sehingga dapat disimpulkan pengajian dalam penelitian ini, 

bahwa pengajian yang ada dalam kegiatan majelis ta’lim manaqib. 

Dimana kegiatan pengajian ini dilakukan setelah acara manaqib 

selesai kemudian da’i memberikan ceramah kepada mad’u yang 

datang dalam kegiatan manaqib tersebut. 
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3. Akhlak 

a. Pengertian akhlak 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jama’ dari 

khuluqunyang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at, 

tata krama, sopan santun, adab dan tindakan.
56

 

Menurut Abdullah Dirroj akhlak adalah suatu kekuatan dalam 

kehendak berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan 

pihak yang benar (dalam hal akhlak yang baik) atau pihak yang jelek 

(dalam hal akhlak yang jahat).
57

 

Menurut Imam Al-Ghazali akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan 

gamblang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
58

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa akhlakadalah 

sebuah kebiasaan tanpa adanya dorongan atau memikirkan terlebih 

dahulu untuk berbuat baik maupun buruk, jadi spontan langsung 

melakukannya. 

Salah satu dimensi manusia yang sangat diutamakan adalah 

akhlak.Pendidikan agama berkaitan rapat dengan pendidikan akhlak. 

Tidak berlebih-lebihan kalau kita katakan bahwa pendidikan akhlak 
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dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari pendidikan agama. Sebab yang baik adalah yang dianggap baik 

oleh agama dan yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh 

agama.
59

 

b. Sumber akhlak 

Landasan berakhlak adalah bersumber dari: 

1) Al-Qur’an 

Tingkah Nabi Muhammad merupakan contoh suri teladan 

bagi umat manusia. Ini ditegaskan oleh Allah dalam (Q.S Al-

Ahzab: 21) 

َر  َ َوٱۡۡلَۡوَم ٱٓأۡلخي ْ ٱَّللَّ يَمن ََكَن يَرُۡجوا ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ل 
ُ
ي أ لََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِفي رَُسولي ٱَّللَّ

َ َكثيرٗيا    َوَذَكَر ٱَّللَّ

Artinya:“Sesungguhnya telah ada pada diri Rosulullah saw itu 

suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang 

mengharap rahmat Allah Swt dan kedatangan hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. 

 
Tentang akhlak pribadi Rosulullah Saw dijelaskan pula oleh 

‘Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.Dari ‘Aisyah 

ra.Berkata “Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-

Qur’an.” (HR Muslim).
60
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2) As-Sunnah 

Mengikuti sunnah berarti mengikuti cara Rasulullah 

bersikap, bertindak, berfikir dan memutuskan.
61

 Hadist Rasulullah 

meliputi perkataan dan tingkah laku beliau,merupakan sumber 

akhlak yang kedua setelah Al-Qur’an segala ucapan dan perilaku 

beliau senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Swt.
62

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an dan 

As-Sunnah merupakan sumber ajaran dalam pelaksanaan 

pendidikan akhlak, karena di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah 

mengandung acuan dan teladan dalam berakhlak. 

c. Macam-macam akhlak 

Akhlak terbagi menjadi dua macam: 

1) Akhlak Mahmudah (akhlak baik) 

Akhlak terpuji yaitu perbuatan baik terhadap Allah Swt, 

sesama manusia dan makhluk-makhluk lain.
63

Sifat-sifat ini 

biasanya disandang oleh para Rasul, anbiya, aulia dan orang-orang 

saleh. Sifat-sifat terpuji antara lain: 

a) Ikhlas, artinya beramal karena Allah Swt 

b) Wara’, artinya meninggalkan setiap hal yang haram  
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c) Zuhud, artinya mennggalkan tamak dan meninggalkan yang 

bagus-bagus dan kelezatan dunia baik berupa makanan, 

pakaian dan rumah
64

 

2) Akhlak Madzmumah (akhlak tercela) 

Akhlak tercela yaitu perbuatan buruk terhadap Allah Swt, 

sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain.
65

Akhlak tercela 

secara syara’ dibenci Allah Swt dan Rasul-Nya yaitu sifat-sifat ahli 

maksiat pada Allah Swt.Sifat-sifat tersebut diantaranya. 

a) Ujub, yaitu melihat kebagusan dan kebajikan diri sendiri 

dengan ajaib hingga dia memuji akan dirinya sendiri. 

b) Takabur, yaitu membesarkan diri atas yang lain dengan 

pangkat, harta, ilmu dan amal 

c) Riya’, yaitu beramal dengan tujuan ingin mendapatkan 

pangkat, harta, nama dan pujian
66

 

Dengan demikian, manusia yang melakukan perbuatan 

akhlak terpuji akan beruntung sedangkan yang melakukan 

perbuatan akhlak tercela akan merasa rugi. 

d. Ruang lingkup (objek)  akhlak 

Pada dasarnya ruang lingkup akhlak dalam Islam meliputi tiga 

aspek yaitu: akhlak terhadap Allah,akhlak terhadap sesama dan akhlak 
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terhadap lingkungan.
67

 Namun dalam penelitian ini hanya fokus pada 

akhlak kepada Allah Swt dan Akhlak kepada sesama. 

1) Akhlak kepada Allah Swt 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 

makhluk, kepada Tuhan sebagai khalik.
68

Melaksanakan semua 

perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.Kita harus 

senantiasa bersyukur, memohon ampunan-Nya, mendekatkan 

kepada-Nya dan intropeksi diri.Akhlak kepada Allah Swt 

merupakan pondasi dalam berakhlak kepada siapa pun di muka 

bumi ini. Jika seseorang tidak memiliki akhlak yang baik kepada 

Allah Swt, apalagi kepada yang lain.
69

 

2) Akhlak kepada sesama manusia 

Akhlak kepada sesama diantaranya:
70

 kepada orang tua, 

kepada guru dan kepada masyarakat.
71

 

Cara menunjukkan akhlak mulia kepada orang tua adalah 

dengan berbakti kepada orang tua, disebutkan setelah kewajiban 

untuk mengesakan Allah Swt. Kita harus bersyukur kepada orang 

tua sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Swt karena jasa 
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kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan kita teramat 

besar.
72

 

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar 

bersikap hormat, santun dan bertoleransi dengan masyarakat. Tidak 

ada kekecualian  dalam hal tersebut, baik dia seagama dengan kita 

maupun beda agama.
73

 

Seorang siswa wajib berbuat baik kepada guru dalam arti 

menghormati, memuliakan dengan ucapan dan perbuatan, sebagai 

balas jasa kebaikan yang diberikannya. Memuliakan dan 

menghormati guru termasuk satu perintah agama. Sabda Rasulullah 

Saw yang artinya: “Muliakanlah guru-guru Al-Qur’an (agama), 

karena barang siapa yang menuliakan mereka berarti ia 

memuliakan aku”. (HR. Abul Hasan Al-Mawardi) 

Penyair Mesir Ahmad Syauki Bey mengatakan: “Berdiri 

dan hormatilah guru dan berilah ia penghargaan, (karena) 

seorang guru itu hamper saja merupakan Tuhan”. (HR. Abul 

Hasan Al-Mawardi)
74

 

3) Akhlak terhadap lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala sesuatu 

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

benda-benda tak bernyawa. 
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Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Kekhalifahan menuntut adaya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung 

arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap 

makhluk mencapai tujuan penciptaannya. 

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa 

semuanya diciptakan oleh Allah Swt, dan menjadi milik-Nya, serta 

semuanya memiliki ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini 

mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya 

adalah “umat” Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan 

baik
75

 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukkan akhlak 

1) Aliran Nativisme  

Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukkan 

diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang 

bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal dan 

lainnya.Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau 

kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang 

tersebut menjadi baik. 
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2) Aliran empirisme 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukkan 

diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial 

termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan.Jika 

pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu baik, 

maka baiklah anak itu. 

3) Aliran konvergensi 

Pembentukkan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, 

yaitu pembawaan si anakdan faktor dari luar yaitu pendidikan dan 

pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi 

dalam lingkungan sosial.
76

 

 

C. Kerangka Berfikir 

1. Jika lingkungan keluarga baik, maka ahklak siswa akan semakin baik 

2. Jika keaktifan siswa mengikuti majelis ta’lim (Manaqib)tinggi, maka 

akhlak siswa juga baik 

3. Jika lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

(Manaqib) baik, maka akhlak siswa juga baik.  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

1. Hipotesis HA = Ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap akhlak siswa 

kelas X di MA Ma’arif Klego. 
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Hipotesis HO = Tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap akhlak 

siswa kelas X di MA Ma’arif Klego. 

2. Hipotesis HA  = Ada pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego. 

Hipotesis HO = Tidak ada pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego. 

3. Hipotesis HA  = Ada pengaruh lingkungan keluarga dan keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif 

Klego. 

Hipotesis HO = Tidakada pengaruh lingkungan keluarga dan keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif 

Klego. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
77

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang datanya berupa angka-angka, untuk menganalisis 

data yang terkumpul menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu 

untuk mengetahui apakah seluruh variable bebas atau independen yang ada 

dalam model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat atau 

dependennya.
78

 Jenis penelitiannya adalah penelitian Ex Post Facto, yaitu 

penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik, 

dimana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel 

bebas (independent variebles), karena fenomena sukar dimanipulasi. 

Sedangkan untuk analisis data dalam penelitian ini analisis yang digunakan 

yaitu analisis data secara kuantitatif  yang menggunakan analisis regresi linier 

Mutiple (Dua Variabel Bebas) yaitu suatu teknik statistik parametrik yang 

digunakan untuk menguji pertautan 2 buah prediktor (X1 dan X2) dengan 

variabel kriterium (Y).
79
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Berdasarkan hubungan antar variabelnya, maka macam-macam 

variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi: 

1. Variabel bebas (independen), yaitu suatu variabel yang apabila dalam 

suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka variabel lain 

itu (diduga) bahkan dapat berubah dalam keragamannya. 

2. Variabel terikat (dependen), yaitu variabel yang berubah karena pengaruh 

variabel bebas. 

Dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel  dependen  dan 2 variabel 

independen. Variabel dependennya adalah akhlak (Y), dan variabel 

independennya adalah lingkungan keluarga (X1) dan keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim (X2). 

 

 

   

 

 

Gambar desain penelitian 

Keterangan: 

X1  : Lingkungan keluarga 

X2  : Keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

Y : Akhlak 

 : Pengaruh secara parsial 

 : Pengaruh secara simultan 

X1 

Y 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
80

 Populasi dalam penelitian dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber 

data penelitian.
81

 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar yang ada pada objek/subjek yag 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau objek itu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019 yang berjumlah 40 siswa. 
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Tabel 3.1 

Jumlah siswa kelas X MA Ma’arif Klego 

No. Kelas X MA Jumlah  

1 X IPA 21 

2 X IPS 19 

Total 40 

 

2. Sampel  

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang 

merupakan bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena 

adanya keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, 

biasanya pada penelitian dengan jumlah populasi besar. Teknik sampling 

adalah cara atau prosedur atau proses pengambilan sampe yang 

representative terhadap populasinya.
82

 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa apabila subjek penelitian 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi.
83

 Teknik pemilihan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana teknik 

penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Menurut sugiyono, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif 

kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat 
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generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
84

 

Sehingga sampel pada penelitian ini untuk uji validitas adalah kelas X di 

Hudatul Muna 2 Jenes yang berjumlah 29 siswa sebagai responden. Hal 

ini dikarenakan peneliti menjadikan semua anggota populasi menjadi 

sampel dan karena adanya kesesuaian dengan teori peneliti. Sedangkan 

sebagai sampel untuk penelitian adalah seluruh siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego dengan jumlah 40 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus 

ada alat ukur penelitian yang baik, alat ukur dalam penelitian disebut dengan 

instrumen penelitian.
85

 Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, 

secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian. Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang lingkungan keluarga siswa kelas X di MA Ma’arif Klego 

tahun ajaran 2018/2019. 

2. Data tentang keaktifan mengikuti majelis ta’lim siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego tahun ajaran 2018/2019. 
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3. Data tentang akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego tahun ajaran 

2018/2019. 

     Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data tentang Lingkungan Keluarga dan 

Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim Siswa terhadap Akhlak 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Item 

Sebelum 

Uji 

Coba 

Item 

Sesuda

h Uji 

Coba 

Teknik 

Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga 

dan 

Keaktifan 

Mengikuti 

Majelis 

Ta’lim 

Terhadap 

Akhlak 

Siswa Kelas 

X di MA 

Ma’arif 

Klego 

Tahun 

Ajaran 

2028/2019 

 

 

 

 

Lingkungan 

Keluarga 

(X1) 

Cara orang tua 

mendidik 

1, 3, 4, 8, 

10, 12, 

13, 15, 

20, 24 

1, 3, 4, 

8, 10, 

12, 13, 

15, 20, 

24 

Angket  

Relasi antar 

anggota 

keluarga 

2, 5, 6, 7, 

9, 11, 14, 

22 

2, 5, 6, 

7,  11, 

14 

Suasana rumah 18, 19, 

21, 23 

18, 19, 

23 

Pengertian 

keluarga 

17 17 

Latar belakang 

kebuadayaan/p

endidikan 

16  

 

 

 

 

 

 

Mengikuti atau 

aktif mengikuti 

majelis ta’lim 

1, 2, 4, 6, 

8, 11, 12, 

13, 15, 

23, 24 

1, 2, 4, 

6, 8, 

11, 13, 

23 

Angket  

Mencatan atau 

mendengarkan 

16, 21, 

19 

16, 21, 

19 
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Keaktifan 

Mengikuti 

Majelis 

Ta’lim (X2) 

materi yang 

disampaikan 

dalam kegiatan 

majelis ta’lim 

Berani 

bertanya atau 

diskusi tentang 

hal yang belum 

dipahami 

3, 18, 22 3, 18, 

22 

Mengetahui 

manfaat dalam 

mengikuti 

majelis ta’lim 

7, 10, 14, 

17, 9 

7, 10, 

14, 17, 

9 

Mempraktekka

n atau 

menerapkan 

nilai-nilai 

spiritual dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

5, 20 5, 20 

 

 

 

 

Akhlak (Y) 

Akhlak kepada 

Allah SWT 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

1, 5, 6 Angket 

Akhlak kepada 

orang tua 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 19 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14, 19 

Akhlak kepada 

guru 

15, 16, 

17, 18, 

20, 21, 

22, 23 

15, 16, 

17, 18, 

20, 21, 

22, 23 
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Akhlak kepada 

masyarakat 

atau tetangga 

24, 25, 

26, 27, 

28, 29 

24, 25, 

26, 27, 

28, 29 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode atau teknik sebagai berikut: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
86

 Dalam penelitian ini 

angket berupa pernyataan digunakan untuk memperoleh data tentang  

lingkungan keluarga, keaktifan mengikuti majelis ta’lim (manaqib) dan 

akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego tahun ajaran 2018/2019 agar 

mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena atau gejala 

sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian disebut sebagai 

variabel penelitian.
87
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Penentuan skor disetiap jenjang pada skala likert harus 

disesuaikan dengan jenis narasi pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakah 

narasi pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau narasi 

pertanyaannya bersifat positif (Favorable). Berikut ini pemberian skor 

untuk setiap jenjang skala likert baik itu pertanyaan yang positif ataupun 

yang negatif yang dapat dilihat pada tabel: 

   Tabel 3.3 

  Instrument Checklist 

Jawaban Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan dikukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Artinya, indikator-indikator yang 

terukur ini dapat dijadikan titik tolak ukur untuk menyusun item-item 

instrument yang berupa pertanyaan atau pertanyaan yang perlu dijawab 

oleh responden, dan respondennya adalah siswa kelas X di MA Ma’arif 

Klego Tahun Ajaran 2018/2019.   
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti, arsip-arsip buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.
88

 

Metode ini digunakan untuk mengetahui transkip untuk 

memperoleh tentang sejarah berdirinya sekolah, visi, misi dan tujuan, 

struktur organisasi, keadaan guru-guru, sarana prasarana dan keadaan 

siswa-siswi kelas X di MA Ma’arif Klego tahun ajaran 2018/2019. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian teknik analisis data 

dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data yang baik 

berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.
89

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

                                                           
       

88
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 181. 

       
89

 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur 

dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 52. 



 
 
 

52 
 

 
 

1. Tahap Pra Penelitian 

Alat pengumpulan data atau instrument penelitian, yang berupa 

pedoman observasi, diuji coba terlebih dahulu untuk mengamati perilaku 

subjek sampel yang komparabel dan prosedur yang terstandar digunakan 

dalam mengumpulkan data dan penelitian yang sesungguhnya.Termasuk 

pula angket, sebelum diedarkan kepada responden terlebih dahulu diuji 

validitas, reliabilitasnya dan juga pembobotan itemnya.
90

 

a. Uji Validitas  

Validitas atau kesahihan suatu instrument adalah suatu 

ukuran seberapa tepat instrument itu mampu menghasilkan data 

sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya ingin diatur.
91

 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak 

berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.Adapun cara 

menghitungnya dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment
92

:  
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Rxy  =
𝑁∑ XY−(∑X)(∑Y)

√(N∑X2−(∑X)2) (N∑Y2− (∑ Y) 2     )
 

   Keterangan: 

   Rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah responden 

 ∑Y       : Jumlah seluruh nilai X 

 ∑Y       : Jumlah seluruh nilai Y 

 ∑XY     : Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

Dengan cara yang sama didapatkan kooefisien kolerasi untuk 

item pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai  Rxydibandingkan dengan nilai 

Rtabel. Apabila nilai Rxy ≥ Rtabel. Maka item pertanyaan dinyatakan 

valid dan apabila Rxy ≤ Rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner 

tersebut tidak valid.
93

 Mengacu pada buku penelitian karya 

Sugiyono, rtabel = 0,3, jadi apabila korelasi tiap faktor tersebut positif 

dan besarnyaa 0,3 ke atas, maka faktor tersebut merupakan construct 

yang kuat (valid). 

Sedangkan apabila korelasi dibawah 0,3, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga 

harus diperbaiki atau dibuang.
94
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Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 29 responden 

yaitu siswa kelas X di Hudatul Muna 2 Jenes. Dalam menentukan 

nilai table koefisien kolerasi pada derajat bebas (db) = n-2. Jumlah 

responden yang dilibatkan dalam uji coba validitas adalah 29 orang, 

sehingga db = 29-2 = 27, dan α = 5% diperoleh nilai table koefisien 

kolerasi 0,367. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

lingkungan keluarga dapat disimpulkan kedalam tabel rekapitulasi di 

bawah ini: 

   Tabel 3.4 

 Rekapitulasi Uji Validitas X1 (Lingkungan Keluarga) 

No. Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0, 407 0,367 VALID 

2 0,450 0,367 VALID 

3 0,470 0,367 VALID 

4 0,622 0,367 VALID 

5 0,384 0,367 VALID 

6 0, 486 0,367 VALID 

7 0,536 0,367 VALID 

8 0,580 0,367 VALID 

9 0,090 0,367 TIDAK VALID 

10 0,499 0,367 VALID 
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11 0,631 0,367 VALID 

12 0,545 0,367 VALID 

13 0,483 0,367 VALID 

14 0,695 0,367 VALID 

15 0,387 0,367 VALID 

16 0,274 0,367 TIDAK VALID 

17 0,518 0,367 VALID 

18 0,477 0,367 VALID 

19 0,548 0,367 VALID 

20 0,438 0,367 VALID 

21 0,147 0,367 TIDAK VALID 

22 0,029 0,367 TIDAK VALID 

23 0,377 0,367 VALID 

24 0,389 0,367 VALID 

 

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor 

item 9, 16, 21, dan 22, sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid dan digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 23, dan 24. Adapun untuk mengetahui skor hasil 

perhitungan angket uji validitas lingkungan keluarga pada lampiran 1. 
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Kemudian untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas keaktifan mengikuti majelis ta’lim (manaqib) dapat 

disimpulkan ke dalam table rekapitulasi pada tabel bawah ini:   

   Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas X2  

(Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim ) 

No. Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,646 0,367 VALID 

2 0,699 0,367 VALID 

3 0,662 0,367 VALID 

4 0,449 0,367 VALID 

5 0,665 0,367 VALID 

6 0,421 0,367 VALID 

7 0,532 0,367 VALID 

8 0,399 0,367 VALID 

9 0,555 0,367 VALID 

10 0,552 0,367 VALID 

11 0,659 0,367 VALID 

12 0,083 0,367 TIDAK VALID 

13 0,604 0,367 VALID 

14 0,371 0,367 VALID 

15 0,077 0,367 TIDAK VALID 
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16 0,630 0,367 VALID 

17 0,471 0,367 VALID 

18 0,394 0,367 VALID 

19 0,421 0,367 VALID 

20 0,646 0,367 VALID 

21 0,683 0,367 VALID 

22 0,648 0,367 VALID 

23 0,386 0,367 VALID 

24 0,197 0,367 TIDAK VALID 

 

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor 

item 12, 15, dan 24, sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid dan digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Adapun untuk mengetahui skor 

hasil perhitungan angket uji validitas keaktifan mengikuti majelis 

ta’lim pada lampiran 2. 

Kemudian untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

akhlak dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi bawah ini: 
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  Tabel 3.6 

 Rekapitulasi Uji Validitas Y (Akhlak) 

No. Item Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,493 0,367 VALID 

2 0,300 0,367 TIDAK VALID 

3 0,219 0,367 TIDAK VALID 

4 0,164 0,367 TIDAK VALID 

5 0,640 0,367 VALID 

6 0,509 0,367 VALID 

7 0,656 0,367 VALID 

8 0,467 0,367 VALID 

9 0,732 0,367 VALID 

10 0,553 0,367 VALID 

11 0,585 0,367 VALID 

12 0,589 0,367 VALID 

13 0,472 0,367 VALID 

14 0,425 0,367 VALID 

15 0,700 0,367 VALID 

16 0,699 0,367 VALID 

17 0,455 0,367 VALID 

18 0,564 0,367 VALID 

19 0,463 0,367 VALID 
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20 0,373 0,367 VALID 

21 0,787 0,367 VALID 

22 0,464 0,367 VALID 

23 0,699 0,367 VALID 

24 0,705 0,367 VALID 

25 0,438 0,367 VALID 

26 0,387 0,367 VALID 

27 0,604 0,367 VALID 

28 0,533 0,367 VALID 

29 0,607 0,367 VALID 

 

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah 

nomor item 2, 3, dan 4, sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid dan digunakan 

untuk penelitian sesungguhnya adalah 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 

29. Adapun untuk mengetahui skor hasil perhitungan angket uji 

validitas akhlak dapat dilihat pada lampiran 3. 

b. Uji Reliabilitas 

Selain melakukan uji validitas, kemudian dilakukan 

pengujian reliabilitas instrument. Reliabilitas adalah hasil suatu 

pengukuran yang dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 
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pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama.
95

 

Reliabilitas menunjuk suatu pengertian bahwa suatu 

pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut 

sudah baik. Instrument yang sudah dipercaya, yang reliable akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.
96

 

Adapun untuk menganalisis reliabilitas instrument 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan progam SPPS 

versi 16.0 for windows. Untuk menguji reliabilitas instrument yakni 

dengan menggunakan rumus varian. Rumus varian masing-masing 

item ( σ
2

i) 

σ
2

i  = 
∑𝑥1

2

N
 – (

∑𝑥𝑖

𝑁
)

2
 

Setelah itu, untuk mendapatkan informasi reliabilitasnya, 

nilai koefisien alpha cronbach (r11) dibandingkan dengan rtabel. 

Apabila nilai r11 ≥ rtabel, maka instrument penelitian dinyatakan 

reliable. Berikut adalah rumus koefisien alpha cronbach.
97
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r11 = [ 
𝑘

𝑘 − 1
 ][ 1 − 

∑𝜎𝑖1
2

𝜎𝑡
2  ] 

keterangan: 

r11   = koefisien teliabilitas tes 

k  = banyaknya butir item 

∑𝜎𝑖1
2   = total jumlah varian 

𝜎𝑖
2  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

1  = bilangan konstanta 

 

Hasil perhitungan uji reliabilitas pada masing-masing varibel 

dapat dilihat dari tabel berikut:   

Tabel 3.7 

   Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah 

Item 

Cronbach 

Alfa 

Keterangan 

Lingkungan 

Keluarga 

24 item 0,712 RELIABEL 

Keaktifan 

mengikuti 

Majelis Ta’lim 

24 Item 0,736 RELIABEL 

Akhlak 29 Item 0,742 RELIABEL 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka variabel lingkungan 

keluarga dinyatakan reliabel, karena R11(0712) > Rtabel(0,367). 

Begitupun untuk variabel keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

dinyatakan reliabel, karena R11(0736) > Rtabel(0,367). Kemudian 

untuk variabel akhlak dinyatakan reliabel, karenaR11(0742) > 

Rtabel(0,367). Hasil perhitungan reliabilitas lingkungan keluarga, 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim dan akhlak  dengan bantuan 

progam SPPS versi 16.0 dapat dilihat pada lampiran 7, lampiran 8, 

dan lampiran 9. 

2. Tahap Analisis Data Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji normalitas  

Uji ini digunakan untuk menguji apakah sampel 

penelitian ini dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas penelitian ini dilakukan dengan rumus kolmogrov 

smirnov dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0. 

Dengan rumus
98

: 

  Lhitung  = 
𝑓𝑘𝑖

𝑛
−  (p ≤ z) 

  Keterangan: 

  n  = jumlah data 

  fki = frekuensi komulatif 

  z  = 
𝑥 − µ

𝜎
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Andhita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan dengan Menggunakan 

SPPS, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), Cet. 1, 39. 



 
 
 

63 
 

 
 

  Ltabel = La(n) 

Teknik analisis ini menggunakan statistika. Teknik 

analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3 yang 

digunakan adalah dengan  mencari nilai mean dan Standar 

Deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean: 

  Mx  =
∑𝑥

𝑛
 

  My =
∑𝑦

𝑛
 

Rumus Standar Deviasi: 

  SDx= √
∑𝑥2

𝑁
 –𝑀𝑥

2 

  SDy = √
∑𝑦2

𝑁
 –𝑀𝑦

2 

 

Keterangan: 

Mx dan My = Mean atau rata-rata yang dicari 

∑𝑥 dan∑𝑦         = Jumlah skor-skor (nilai-nilai) yang   

   ada  

N   = Jumlah observasi 

SDxdan SDy = Standar deviasi 

∑𝑥2 dan ∑𝑦2    = Jumlah skor x dan y setelah    

   terlebih dahulu dikuadratkan 
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 𝑀𝑥
2 dan 𝑀𝑦

2      = Nilai rata-rata mean skor x dan y   

      yang telah  dikuadratkan   

Dari hasil diatas dapat diketahui Mean dan SD untuk 

menentukan lingkungan keluarga, keaktifan mengikuti majelis 

ta’lim, dan akhlak dalam mengelompokkan siswa ke dalam tiga 

rangking, yaitu rangkingatas (kelompok siswa yang tergolong 

pandai)), rangking tengah (kelompok siswa yang tergolong 

cukup/sedang), dan rangking bawah (kelompok siswa yang 

tergolong lemah/bodoh), dengan menggunakan patokan sebagai 

berikut: 

1) Skor lebih dari Mean +1. SD adalah tingkat baik 

2) Skor kurang dar Mean -1. SD adalah kurang 

3) Skor antara Mean -1. SD sampai Mean +1. SD adalah 

cukup.
99

 

Setelah disebut pengelompokkan kemudian dicari 

frekuensinya dan hasilnya dipresentasikan dengan rumus
100

: 

  P = 
𝑓𝑖

𝑛
 x 100% 

Keterangan: 

 P         = Angka presentasi 

 fi = Frekuensi 

 N = Number Of Case 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

175. 
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 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 25. 
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2) Uji Linieritas  

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Uji 

ini digunakan pada analisis regresi linier sederhana maupun 

regresi linier ganda.
101

 Uji linieritas dilakukan dengan cara 

mencari model garis regresi dari variabel independen X terhadap 

variabel dependen Y. 

Hipotesis:  

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier  

Keputusan:  

Tolak H0 apabila P-value < 

3) Uji Multikolinieritas 

Apabila variabel bebas (X) saling berkorelasi maka akan 

terjadi multicollinierity.
102

 Artinya uji multikolinieritas 

digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Alat statistik yang sering digunakan 

untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan 

variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara variabel-

variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan condition 

index (CI). Dalam hal ini, peneliti menggunakan deteksi 

variance inflation factor (VIF) sebagai uji multikolinieritas. Cut 
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 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2013), 54. 
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 Ibid., 131. 
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off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF < 10.
103

 

4) Uji Heterokedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai 

sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu 

dengan observasi yang lain.
104

Uji statistik yang dapat digunakan 

adalah uji korelasi Spearman, uji Glesjer, scatterplot, uji 

Golfeld-Quandt dan uji White. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji Spearman untuk mengetahui apakah terdapat 

ketidaksamaan antar varian. 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan rumus analisis regresi linier 

sederhana. Langkah-langkah dalam rumus regresi linier sederhana 

adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

Variabel independen: X 

Variabel dependen: Y 

2) Membuat tabel perhitungan 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariatedengan Progam SPSSi, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 134. 
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 Danang Suntoyo, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 121. 
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3) Mengestimasi/menaksir model 

 Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

  b1=  
[∑ X1Y𝑛

𝑖=1 ]−𝑛�̅��̅�

[∑ X1
2𝑛

𝑖=1
]−𝑛�̅�2

 

 𝑏0 = �̅� − b1 �̅� 

4) Menguji Signifikansi Model dengan Tabel Anova 

Tabel 3.8 

Analysis Or Varians 

Variation 

Source 

 (df) Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regressio

n 

N SS Regression (SSR) 

SSR=[b0 ∑ y +
𝑛

𝑖=1

b1 ∑ x1y𝑛
𝑖=1 ] −

(∑ y𝑛
𝑖=1 )

2

n
 

 

SSR

𝑑𝑓
 

  

 

Error n – 2 SS Error (SSE) 

SSE = ∑ y2𝑛

𝑖=1
− [b0 ∑ y +

𝑛

𝑖=1

b1 ∑ x1y𝑛
𝑖=1 ] 

SSE

𝑑𝑓
 

Total n -1 SS Total (SST) 

SST = ∑ y2𝑛

𝑖=1
−

[∑ y𝑛
𝑖=1 ]

2

n
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Daerah penolakan: 

Fhitung=
MSR

𝑀𝑆𝐸
 

5) Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. Ftabel= F(1;n-2) 

6) Kesimpulan 

Tolak H0 apabila Fhitung> F(1;n-2) 

7) MenghitungKoefisien Determinasi (Besarnya Pengaruh) 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana: 

R
2
=koefisien determinasi / proporsi keragaman/variabilitas 

total di sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen) 

Keterangan:  

n = jumlah pengamatan  

x = data variabel independen  

y = data variabel dependen  

x = mean/rata-rata data variabel x  

y = mean/rata-rata data variabel y  

b1 = slope (kemiringan garis lurus) populasi  

b0 = intercept (titik potong) populasi 
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c. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 3 yaitu mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga dan keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak. Dalam penelitian ini 

menggunakan rumus regresi linier berganda, dan rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

 ŷ = b0 + b1x1 + b2x2 

 b1 = 
( ∑ X2

2 )( ∑ X1Y )−( ∑ X2Y n
i=1  )n

i=1 (∑ X1X2
n
i=1 ) n

i=1

(∑ X1
2n

i=1 )(∑ X2
2n

i=1 )–( ∑ X1X2)2n
i=1

 

b2 = 
( ∑ X1

2 )( ∑ X2Y )−( ∑ X1Y n
i=1  )n

i=1 (∑ X1X2
n
i=1 ) n

i=1

(∑ X1
2n

i=1 )(∑ X2
2n

i=1 )–( ∑ X1X2)2n
i=1

 

b0 = 
∑  𝑦−𝑏1 ∑ 𝑥1𝑏2 ∑ 𝑥2

n
i=1

n
i=1

n
i=1

𝑛
 

Dimana: 

∑ X1
2n

i=1 =  ∑ X1
n
i=1  

(∑ X1)2n
i=1

𝑛
 

 ∑ X2
2n

i=1 =  ∑ x2
n
i=1

(∑ X2)2n
i=1

𝑛
 

 ∑ X1 𝑋2
n
i=1 =  ∑ x1𝑥2

n
i=1

(∑ X1)(∑ X2) n
i=1

n
i=1

𝑛
 

 ∑ X2 𝑌 n
i=1 =  ∑ x2𝑦 n

i=1
(∑ X2)(∑ y) n

i=1
n
i=1

𝑛
 

 ∑ Y2
n
i=1 =  ∑ 𝑦2

n
i=1

((∑ y)2) n
i=1

𝑛
 

Keterangan: 

 y = Variabel dependen 

 ŷ = Hasil prediksi nilai y 

 x = Variabel independen 
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 b0 = Intercept populasi (nilai ŷ jika x = 0) 

 b1  = Slope (angka/arah koefisien regresi) x1 

 b2  = Slope (angka/arah koefisien regresi) x2 

 x¯ = Mean dari penjumlahan variabel x 

 ȳ = Mean dar penjumlahan variabel y 

 n  = jumlah responden 

Untuk uji signifikan model dalam analisis regresi linier 

berganda dapat dilakukan dengan menggunakan tabel Anova 

(Analysia or Varians). 

Hipotesis: 

HO : βi ≠ 0 (lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap akhlak di MA Ma’arif Klego tahun ajaran 

2018/2019). 

HA : βi = 0 (lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti 

majelis ta’limberpengaruh secara signifikan terhadap 

akhlak di MA Ma’arif Klego tahun ajaran 2018/2019). 
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  Tabel 3.9 

 Analysis or Varians 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P SSR = (b0∑ y + b1∑ x1y + b1∑ x2y) - 

(∑𝑦)2

𝑛
 

MSR = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n-P-1 SSE =∑𝑦2 −  (𝑏0 ∑𝑦 + 𝑏1∑𝑥1𝑦 +

𝑏2∑𝑥2𝑦) 

MSR = 
𝑆𝑆𝑅

𝑛−2
 

Total n-1 SST = ∑𝑦2 – 
(∑𝑦)2

𝑛
 

Dari perolehan hasil tabel anova, selanjutnya diujikan dengan rumus: 

Fhitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Ftabel = Fα (n-2) 

Maka H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pengaruh/koefisien 

determinasinya yaitu dihitung dengan rumus: 

R
2
 = 

𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 
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Dimana:  

R
2 

= Koefisien desterminasi/proposi keragaman/variabilitas total di 

sekitar nilai tengah ȳ yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam persen).
105
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Menggunakan SPPS, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), Cet. 1, 125-130. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Madrasah 

Madrasah Aliyah Ma’arif KlegoJl. Halim Perdana Kusuma 

No.38 Klego Mrican Jenangan Ponorogo.Sejak awal berdirinya sesuai 

dengan izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama 

RI, No.  W.n. 06.04/PP.03.02/3372/SKP/1998 tanggal 01 Juli 1998. 

dengan  Nomor Statatistik Madrasah ( NSM ) 131235020009. Jenjang 

akreditasi yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Provinsi 

Jawa Timur Nomor : Ma.006647 pada tanggal 30Oktober 2010 sebagai 

Madrasah TERAKREDITASI dengan peringkat B (Baik). 

Kepala Madrasah   : Qomarudin, S.Pd.I 

Kepala Tata Usaha   : Mohamad Masrukin, SH 

Waka Urusan Kurikulum   : Markaban Jadal Kusaini, S.Ag  

Waka Urusan Kesiswaan   : Muhamad Rouf, S.Pd 

Waka Urusan Sarana Prasarana : Ahmad Zaenun, S.Pd.I 

2. Sejarah Singkat Berdirinya MA Ma’arif Klego 

Madrasah Aliyah  Klego berdiri pada tahun  1997, faktor yang 

mendorong berdirinya madrasah ini adalah 90% dari masyarakat Klego 

tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktpr biaya. Sehingga mayoritas 

dari masyarakat Klego hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Maka pada 

73 
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tahun 1997 Bapak Marhaban JK, S.Ag sekeluarga bertekat mendirikan 

Madrasah Aliyah untuk menampung masyarakat yang tidak dapat 

melanjutkan sekolah. Pembangunan Madrasah Aliyah Klego ini 

memakan waktu selama satu tahun.   

Kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini berjalan dengan baik 

pada tahun 1998, dengan jumlah siswa 35. Tenaga pendidik di sekolah 

ini diambil dari lembaga pendidikan antara lain seperti Al-Islam Joresan, 

Darul Huda Mayak, Mualimin dan Mukarom Sumoroto. MA Ma’arif 

Klego ini mengambil tenaga pendidik lain karena minmnya sumber daya 

manusia di dusun Klego. 

Jumlah siswa dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun 

madrasa tersebut mengalami kegoncangan karena ada beberapa orang 

dari tenaga pendidik MA Ma’arif Klego mencalonkan kepala Desa. 

Sehingga madrasah menjadi cerai berai. Hal ini mengakibatkan 50% dari 

jumlah siswa menurun pada awalnya 35-40 siswa menjadi 17-19 siswa. 

MA Klego berubah menjadi MA Ma’arif Klego atas saran 

lembaga Ma’arif NU untuk melakukan akreditasi agar dapat 

menyelenggarakan ujian di sekolahnya sendiri.       

Madrasah Aliyah Ma’arif KlegoJl. Halim Perdana Kusuma 

No.38 Klego Mrican Jenangan Ponorogo.Sejak awal berdirinya sesuai 

dengan izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama 

RI, No.  W.n. 06.04/PP.03.02/3372/SKP/1998 tanggal 01 Juli 1998. 

dengan  Nomor Statatistik Madrasah ( NSM ) 131235020009. Jenjang 
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akreditasi yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Provinsi 

Jawa Timur Nomor : Ma.006647 pada tanggal 30Oktober 2010 sebagai 

Madrasah TERAKREDITASI dengan peringkat B (Baik). 

3. Letak Geografis MA Ma’arif Klego 

Secara geografis MA Ma’arif Klego terletak: 

Jalan   : Halim Peradana Kusuma No. 38 

Dusun  : Klego 

Desa/Kelurahan : Mrican 

Kecamatan  : Jenangan 

Kabupaten  : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

4. Visi dan Misi MA Ma’arif Klego 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi, misi dan tujuan 

untuk mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Salah satunya di MA 

Ma’arif Klego yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas dan 

penuh makna. Adapun visi, misi dan tujuan dari lembaga pendidikan MA 

Ma’arif Klego sebagai berikut: 

a. Visi 

Berilmu, Beramal dan Bertaqwa, dengan indikator sebagai 

berikut : Berilmu : Memiliki Ilmu yang berkwalitas tinggi dalam 

penguasaan IPTEK dan IMTAQ sebagai Kholifah Fi al-ardl, 

Beramal : Terampil dalam melaksanakan ibadah (Hablun Minallah), 

dan Terampil dalam bermasyarakat (Hablun Minannas), Bertaqwa : 
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Selalu menjujung tinggi kebenaran dan menjauhi segala keburukan , 

baik norma agama maupun norma masyarakat.   

b. Misi 

1) Mewujudkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang lengkap, relevan dengan kebutuhan, dan berwawasan 

nasional. 

2) Mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan sehingga setiap siswa dapat mengembangkan 

diri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3) Mewujudkan penilaian outentik pada kompetensi kognitif, 

psikomotor dan afektif. 

4) Mewujudkan peningkatan prestasi kelulusan 

5) Menumbuhkembangkan budaya karakter bangsa 

6) Mengembangkan potensi siswa dalam menggunakan 

pengetahuan dan teknologi (Iptek) 

7) Mengembangkan kemampuan olahraga, kepramukaan dan seni 

yang tangguh dan kompetitif. 

8) Mengembangkan kemampun KIR, lomba olimpiade yang cerdas 

dan kompetitif. 

9) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan 

nyaman.  

10) Mewujudkan fasilitas sekolah yang interaktif, relevan dan 

berbasis IT. 
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11) Memiliki tenaga guru bersertifikat profresional. 

12) Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

13) Menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah. 

14) Menumbuhkan semangat budaya mutu secara intensif. 

15) Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang 

memadai, wajar dan adil. 

16) Mengoptimalkan peran masyarakat dan membentuk jejaring 

dengan stakeholder. 

17) Menciptakan lingkungan sekolah yang rindang, asri dan bersih. 

18) Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran. 

c. Tujuan  

1) Tujuan Umum 

Mendidik kader-kader agama dan bangsa yang lurus 

akidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya, optimal kapasitas 

intelektualnya, bugar badannya, sistematis fikroh/pola 

pikirannya, cekatan cara kerjanya serta tinggi kepedulian 

sosialnya dengan ijin Allah Swt. 

2) Tujuan khusus 

a) Mendidik dan membina siswa agar mempunyai ilmu agama 

yang amaliyah 
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b) Mendidik dan mengajar siswa agar mempunyai ilmu 

pengetahuan umum dan intelektualnya yang melandasi 

keimanan 

c) Mendidik dan membina siswa agar mempunyai 

keterampilan sebagai bekal kemandirian hidup di 

masyarakat 

d) Mendidik siswa untuk memilki kedisiplinan yang tinggi 

e) Mendidik siswa untuk menjadi pemimpin yang 

bertanggung-jawab 

5. Struktur Organisasi MA Ma’arif Klego 

Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 

didalamnya terdapat berbagai kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar 

maupun ekstrakulikuler. Agar kegiatan berjalan dengan baik, maka 

dibutuhkan suatu organisasi madrasah sehingga pelaksanaan progam-

progam di madrasah dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi merupakan 

suatu susunan posisi dalam sebuah organisasi yang masing-masing posisi 

memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu. Dengan adanya 

struktur organisasi madrasah yang baik, maka fungsi manajemen dapat 

berjalan dengan baik pula.  

6. Sarana dan Prasarana di MA Ma’arif Klego 

Dalam sebuah lembaga pendidikan, sarana merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari lembaga 
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pendidikan. Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi 

penunjang dalam mencapai tujuan tersebut. Sarana dan prasarana yang 

memadai akan menunjang keberhasilan penyelenggaraan kegiatan 

lembaga pendidikan, baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan 

lainnya. MA Ma’arif Klego berdiri di atas tanah seluas 1385 m
2
 yang 

berlokasi di Klego Mrican Jenangan Ponorogo. Sarana dan prasarana MA 

Ma’arif Klego dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana MA Ma’arif Klego 

NO RUANG JUMLAH 

LUAS 

(M
2
) 

KEADAAN KET 

1 2 3 4 5 6 

1 TEORI/KELAS 5 56 BAIK - 

2 

LABORATORI

UM IPA 

1 56 DARURAT - 

3 

PERPUSTAKA

AN 

1 56 BAIK - 

4 

KETRAMPILA

N 

1 36 DARURAT - 

5 KESENIAN 1 36 DARURAT - 

6 GURU 1 56 BAIK - 

7 KEPALA 1 - DARURAT - 

8 KANTOR 1 - BAIK - 
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9 COMPUTER 1 27 

RUSAK 

RINGAN 

- 

10 BP/BK 1 - DARURAT - 

11 MUSHOLLA 1 81 BAIK - 

12 KANTIN 1 - DARURAT - 

13 

KAMAR 

KECIL 

- - RUSAK - 

14 SERBA GUNA 1 - DARURAT - 

15 UKS 1 - DARURAT - 

16 

KOPERASI 

MADRASAH 

1 - DARURAT - 

 

7. Keadaan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Siswa MA Ma’arif 

Klego
106

 

a. Keadaan Pendidik 

Proses pendidikan tidak bisa lepas dari peran penting seorang 

guru. Guru merupakan seorang pendidik yang mempunyai tugas 

yang tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga 

membentuk kepribadian dari siswa. 

MA Ma’arif Klego memiliki 18 tenaga pendidik, keadaan 

pendidik di MA Ma’arif Klego dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 

Keadaan Tenaga Pendidik MA Ma’arif Klego 

No 

Gol

. 

Guru NIP. 15 

Guru NIP. 

13 

Guru 

 Tidak Tetap 

Jumlah 

Seluruh 

Nya 

Ket. 

L P JML L P JML L P JML 

1 IV - - - - - - - - - -  

2 III - - - - - -    -  

3 II - - - - - - - - - -  

4 I - - - - - - - - - -  

5 

GT

Y 

8 7 15 - - - - - - 15  

6 

GT

T 

4 1 5       5  

 
JM

L 

12 8 18 - - - - - - 18  
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b. Keadaan Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan di MA Ma’arif Klego terdiri dari 2 orang. 

Tabel 4.3 

Keadaan Tenaga Kependidikan MA Ma’arif Klego 

No Gol. 

Pegawai 

NIP. 15 

Pegawai NIP. 

13 

Pegawai 

Tidak Tetap 

Jumlah 

Seluruhnya 

Ket. 

L P JML L P JML L P JML 

             

1 IV - - - - - - - - - -  

2 III - - - - - - - - - -  

3 II - - - - - - - - - -  

4 I - - - - - - - - - -  

5 PTY 2 - - - - - - - - 2  

 JML 2 - - - - - - - - 2  

 

c. Keadaan Siswa 

Keadaan siswa MA Ma’arif Klego pada tahun ajaran 

2018/2019 berjumlah 88 siswa.  Kelas X berjumlah 40 siswa, kelas 

XI berjumlah 17 siswa, dan kelas XII berjumlah 32 siswa. Keadaan 

siswa MA Ma’arif Klego dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Keadaan Siswa MA Ma’arif Klego 

Kelas Jumlah Siswa Siswa laki-

laki 

Siswa 

Perempuan 

X IPA 21 6 15 

X IPS 19 6 13 

XI IPA 17 9 8 

XII IPA 17 5 12 

XII IPS 15 7 8 

Total 89 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X di MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019 yang berjumlah 40 

siswa. Berhubung responden kurang dari 100 orang, maka peneliti mengambil 

semuanya. Jadi peneliti mengambil semua populasi yaitu 40 siswa. Pada bab 

ini akan dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu tentang 

lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim serta akhlak 

siswa kelas X. Untuk menjelaskan variabel tersebut diperlukan perhitungan 

sistematika. Sedangkan metode yang diperlukan adalah Analisis Regresi 

Linier Berganda. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada analisis 

data. 
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Maksud dari deskripsi data dalam pembahasan ini, yaitu untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran tes yang telah diajukan 

pada siswa kelas X di MA Ma’arif Klego sesuai dengan kisi-kisi instrument 

yang telah ditetapkan deskripsi data tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data tentang Lingkungan Keluarga Siswa Kelas X di MA 

Ma’arif Klego 

Untuk mendapatkan data mengenai lingkungan keluarga, peneliti 

menggunakan metode angket langsung. Yaitu angket yang dijawab 

langsung oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa-siswi kelas X 

di MA Ma’arif Klego yang berjumlah 40 siswa. Angket lingkungan 

keluarga yang terdiri dari 20 item pernyataan. Berikut ini adalah kisi-kisi 

mengenai lingkungan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini. 

      Tabel 4.5 

 Kisi-kisi Angket Lingkungan Keluarga 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No Item  Teknik 

Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga dan 

Keaktifan 

Mengikuti 

Majelis Ta’lim 

Terhadap 

Akhlak Siswa 

Kelas X di MA 

Ma’arif Klego 

Tahun Ajaran 

2028/2019 

 

 

 

 

Lingkungan 

Keluarga (X1) 

Cara orang tua 

mendidik 

1, 3, 4, 8, 

10, 12, 

13, 15, 

20, 24 

Angket  

Relasi antar 

anggota keluarga 

2, 5, 6, 7,  

11, 14 

Suasana rumah 18, 19, 

23 

Pengertian 17 
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keluarga 

Latar belakang 

kebuadayaan/pen

didikan 

 

 

Skor jawaban angket tersebut berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan, sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran 

dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert 

dengan ketentuan sebagai berikut 

Tabel 4.6 

Pedoman Skor Jawaban Angket 

Jawaban Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 
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Adapun hasil skor lingkungan keluarga di MA Ma’arif Klego 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Skor Jawaban Angket Lingkungan Keluarga  

No Skor Lingkungan 

Keluarga 

Frekuensi Prosentase 

1 55 1 2,5 % 

2 58 3 7,5 % 

3 59 2 5,0 % 

4 60 1 2,5 % 

5 61 1 2,5 % 

6 63 1 2,5 % 

7 65 1 2,5 % 

8 67 3 7,5 % 

9 68 3 7,5 % 

10 69 2 5,0 % 

11 70 1 2,5 % 

12 72 3 7,5 % 

13 73 3 7,5 % 

14 74 2 5,0 % 

15 76 3 7,5 % 

16 77 5 12,5 % 
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17 78 1 2,5 % 

18 79 2 5,0 % 

19 80 2 5,0 % 

Total 40 100% 

 

Adapun dari jawaban angket lingkungan keluarga siswa di atas 

terdapat skor jawaban angket tentang lingkungan keluarga.
107

 

2. Deskripsi Data tentang Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim Siswa 

Kelas X di MA Ma’arif Klego 

Untuk memperoleh data tentang hasil skor keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim (manaqib) siswa dapat diperoleh dengan penyebaran 

angket sama dengan lingkungan keluarga diatas. Adapun hasil skor 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim (manaqib) siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego yang berjumlah 40 siswa. Angket keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim (manaqib) yang terdiri dari 21 item pernyataan. Berikut ini 

adalah kisi-kisi mengenai keaktifan mengikuti majelis ta’lim (manaqib) 

yang digunakan dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.8 

Kisi-kisi Angket Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No Item  Teknik 

Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga dan 

Keaktifan 

Mengikuti 

Majelis Ta’lim 

Terhadap 

Akhlak Siswa 

Kelas X di MA 

Ma’arif Klego 

Tahun Ajaran 

2028/2019 

 

 

 

 

Keaktifan 

Mengikuti 

Majelis 

Ta’lim (X2) 

Mengikuti atau 

aktif mengikuti 

majelis ta’lim 

1, 2, 4, 6, 

8, 11, 13, 

23 

Angket  

Mencatan atau 

mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

dalam kegiatan 

majelis ta’lim 

16, 21, 

19 

Berani bertanya 

atau diskusi 

tentang hal yang 

belum dipahami 

3, 18, 22 

Mengetahui 

manfaat dalam 

mengikuti majelis 

ta’lim 

7, 10, 14, 

17, 9 

Mempraktekkan 

atau menerapkan 

nilai-nilai 

spiritual dalam 

kehidupan sehari-

hari 

5, 20 
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Skor jawaban angket tersebut berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan, sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran 

dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Pedoman Skor Jawaban Angket 

Jawaban Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Adapun hasil skor keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

(manaqib) di MA Ma’arif Klego dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Skor Jawaban Angket Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim  

No Skor Keaktifan Mengikuti Majelis 

Ta’lim 

Frekuensi Prosentase 

1 55 1 2,5 % 

2 56 1 2,5 % 

3 57 4 10.0 % 

4 58 2 5,0 % 

5 59 1 2,5 % 
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6 61 3 7,5 % 

7 62 3 7,5 % 

8 63 2 5,0 % 

9 66 1 2,5 % 

10 67 2 5,0 % 

11 68 1 2,5 % 

12 69 1 2,5 % 

13 71 3 7,5 % 

14 72 3 7,5 % 

15 73 1 2,5 % 

16 76 3 7,5 % 

17 78 1 2,5 % 

18 79 3 7,5 % 

19 80 4 10,0 % 

Total 40 100 % 

 

Adapun dari jawaban angket keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

(manaqib) siswa di atas terdapat skor jawaban angket tentang keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim (manaqib) siswa.
108
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3. Deskripsi Data tentang Akhlak Siswa Kelas X di MA Ma’arif Klego 

Untuk memperoleh data tentang hasil skor akhlak siswa dapat 

diperoleh dengan penyebaran angket sama dengan keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim (manaqib) diatas. Adapun hasil skor akhlak siswa kelas X 

di MA Ma’arif Klego yang berjumlah 40 siswa. Angket akhlak yang 

terdiri dari 26 item pernyataan. Berikut ini adalah kisi-kisi mengenai 

akhlak yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.11 

Kisi-kisi Angket Akhlak 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No Item Teknik 

Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga 

dan 

Keaktifan 

Mengikuti 

Majelis 

Ta’lim 

terhadap 

Akhlak 

Siswa Kelas 

X di MA 

Ma’arif 

Klego 

Tahun 

Ajaran 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlak (Y) 

Akhlak kepada 

Allah Swt 

1, 5, 6  

 

 

 

 

 

Angket 

Akhlak kepada 

orang tua 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 19 

Akhlak kepada guru 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 

22, 23 

Akhlak kepada 

masyarakat/tetangga 

24, 25, 26, 

27, 28, 29 

 

 

 

Skor jawaban angket tersebut berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan, sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran 
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dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Pedoman Skor Jawaban Angket 

Jawaban Gradasi Positif Gradasi Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Adapun hasil skor Akhlak siswa di MA Ma’arif Klego dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Skor Jawaban Angket Akhlak 

No Skor Akhlak Frekuensi Prosentase 

1 57 1 2.5 % 

2 61 1 2,5 % 

3 65 1 2,5 % 

4 66 1 2,5 % 

5 70 2 5,0 % 

6 71 1 2.5 % 

7 76 1 2.5 % 

8 79 1 2.5 % 
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9 81 1 2.5 % 

10 82 2 5,0 % 

11 83 2 5,0 % 

12 84 1 2.5 % 

13 85 1 2.5 % 

14 86 1 2.5 % 

15 87 1 2.5 % 

16 89 2 5,0 % 

17 90 1 2,5 % 

18 91 1 2.5 % 

19 92 1 2.5 % 

20 95 1 2.5 % 

21 96 2 5,0 % 

22 98 3 7,5 % 

23 99 2 5,0 % 

24 100 1 2.5 % 

25 101 3 7,5 % 

26 102 1 2.5 % 

27 103 2 5,0 % 

28 104 2 5,0 % 

Total 40 100% 
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Adapun dari jawaban angket akhlak siswa di atas akan terdapat 

skor jawaban angket tentang pendidikan akhlak siswa.
109

 

 

C. Analisis Data (Pengaujian Hipotesis) 

1. AnalisisData tentang Lingkungan Keluarga Siswa Kelas X di MA 

Ma’arif Klego 

Setelah semua angket dipastikan sudah dijawab dengan benar, 

maka selanjutnya untuk menganalisa lingkungan keluarga siswa kelas X 

di MA Ma’arif Klego menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat 

disusun dengan menjadi tiga kelompok yaitu baik, cukup dan kurang. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan 

bawah adalah sebagai berikut: 

Analisis lingkungan keluarga dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan progam SPSS versi 16.0. Adapun hasilnya 

sebagai berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1) : Lingkungan Keluarga 

2) Mengestimasi/menaksir Model 
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Dari tabel lampiran 16 hasil perhitungan SPSS versi 16.0 

untuk uji standar deviasi variabel (X1) lingkungan keluarga 

diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 70,02. Dan untuk hasil SD 

atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 7,241. Untuk menentukan 

tingkatanlingkungan keluarga siswa baik, cukup, dan kurang dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah tingkatan lingkungan 

keluarga siswa kelas X MA Ma’arif Klego termasuk kategori 

baik 

b) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai dengan (Mx - 1. SDx) 

adalah tingkatan lingkungan keluarga siswa kelas X MA Ma’arif 

Klego termasuk kategori cukup.  

c) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah tingkatan lingkungan 

keluarga siswa kelas X MA Ma’arif Klego termasuk kategori 

kurang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 70,02 + 1 (7,241) 

    = 70,02 + 7,241 

    = 77,261 

    = 77 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 70,02 – 1 (7,241) 

    = 70,02 – 7,241 

    = 62,779 

    = 63 (dibulatkan) 
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Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 77 

dikategorikan tingkat lingkungan keluarga siswa baik, sedangkan 

skor 77-63 dikategorikan tingkat lingkungan keluarga siswa cukup 

dan skor kurang dari 63 dikategorikan tingkat lingkungan keluarga 

siswakurang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat lingkungan 

keluarga kelas X MA Ma’arif Klego dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.14 

 Kategorisasi Lingkungan Keluarga Siswa Kelas X di MA Ma’arif 

Klego 

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 77 5 5

40
𝑥 100% = 12,5% 

Baik 

Antara 77-63 27 27

40
𝑥 100% = 67,5% 

Cukup 

Kurang dari 63 8 8

40
𝑥 100% = 20% 

Kurang 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

lingkungan keluarga siswa kelas X di MA Ma’arif Klegodalam 

kategori baik sebanyak 5 dari 40 responden (12,5%), kategori cukup 

sebanyak 27 dari 40 responden (67,5%), dan kategori kurang 

sebanyak 8 dari 40 responden (20%). Dengan demikian, secara umum 
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dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego adalah dalam kategori cukup baik. 

2. Analisis Data tentang Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim Kelas X 

MA Ma’arif Klego 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Keaktifan mengkuti majelis ta’lim siswa 

kelas X MA Ma’arif Klego 

b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 17hasil perhitungan SPSS versi 16.0 untuk 

uji standar deviasi (X2) keaktifan mengkuti majelis ta’lim siswa kelas 

X MA Ma’arif Klegodiperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 67,78. 

Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 8,350.  

Untuk menentukan tingkatan keaktifan mengkuti majelis ta’lim siswa 

kelas X MA Ma’arif Klego tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah tingkatan keaktifan 

mengkuti majelis ta’lim siswa kelas X MA Ma’arif Klego 

termasuk kategori tinggi. 

2) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai dengan (Mx - 1. SDx) 

adalah tingkatan keaktifan mengkuti majelis ta’lim siswa kelas X 

MA Ma’arif Klego termasuk kategori sedang.  



 
 
 

98 
 

 
 

3) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah tingkatan keaktifan 

mengkuti majelis ta’lim siswa kelas X MA Ma’arif Klego 

termasuk kategori rendah.  

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 67,78 + 1 (8,350) 

    = 67,78+ 8,350 

    = 76,13 

    = 76 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 67,78 + 1 (8,350) 

   = 67,78+ 8,350 

    = 59,43 

    = 59 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 76 

dikategorikan tingkat mengikuti majelis ta’lim siswa tinggi, 

sedangkan skor 76–59 dikategorikan tingkat keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim siswa sedang dan skor kurang dari 59 dikategorikan 

tingkat mengikuti majelis ta’lim siswa rendah. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat keaktifan siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Kategorisasi Keaktifan Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim Siswa  

Kelas X MA Ma’arif Klego 

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 76 8 8

40
𝑥 100% = 20% 

Tinggi  

Antara 76-60 24 24

40
𝑥 100% = 60% 

Sedang 

Kurang dari 60 8 8

40
𝑥 100% = 20% 

Rendah  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim siswa kelas X MA Ma’arif Klego 

dalam kategori tinggi sebanyak 8 dari 40 responden (20%), kategori 

sedang sebanyak 24 dari 40 responden (60%), dan kategori rendah 

sebanyak 8 dari 40 responden (20%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa keaktifan mengikuti majelis ta’lim siswa kelas X 

MA Ma’arif Klego adalah dalam kategori sedang. 

3. AnalisisData tentang Akhlak Siswa Kelas X di MA Ma’arif Klego 

Setelah semua angket dipastikan sudah dijawab dengan benar, 

maka selanjutnya untuk menganalisa akhlak siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  
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Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan 

dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok yaitu baik, cukup dan 

kurang. Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, 

tengah dan bawah adalah sebagai berikut: 

Analisis akhlak dalam penelitian ini dibantu menggunakan 

perhitungan progam SPSS versi 16.0. Adapun hasilnya sebagai 

berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (Y) : akhlak 

2) Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 18 hasil perhitungan SPSS versi 16.0 

untuk uji standar deviasi variabel (Y) akhlak diperoleh Mean 

atau rata-rata  sejumlah 87,92. Dan untuk hasil SD atau Standar 

Deviasi diperoleh sejumlah 13,033. Untuk menentukan 

tingkatan akhlak siswa baik, cukup, dan kurang dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah tingkatan akhlak siswa 

kelas X MA Ma’arif Klego termasuk kategori baik 

b) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai dengan (Mx - 1. SDx) 

adalah tingkatan akhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego 

termasuk kategori cukup.  

c) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah tingkatan akhlak siswa 

kelas X MA Ma’arif Klego termasuk kategori kurang.  
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Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 87,92 + 1 (13,033) 

    = 87,92 + 13,033 

    = 100,952 

    = 101 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 87,92 – 1 (13,033) 

    = 87,92 – 13,033 

    = 74,887 

    = 75 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 101 

dikategorikan tingkat akhlak siswa baik, sedangkan skor 101-75 

dikategorikan tingkat akhlak siswa cukup dan skor kurang dari 75 

dikategorikan tingkat akhlak siswakurang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat akhlak siswa 

kelas X MA Ma’arif Klego dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Kategorisasi Akhlak Siswa Kelas X di MA Ma’arif Klego 

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 101 5 5

40
𝑥 100% = 12,5% 

Baik 

Antara 101-75 28 28

40
𝑥 100% = 70% 

Cukup 

Kurang dari 75 7 7

40
𝑥 100% = 17,5% 

Kurang 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klegodalam kategori baik sebanyak 

5 dari 40 responden (12,5%), kategori cukup sebanyak 28 dari 40 

responden (70%), dan kategori kurang sebanyak 7 dari 40 responden 

(17,5%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak 

siswa kelas X di MA Ma’arif Klego adalah dalam kategori cukup baik. 

4. Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian itu 

termasuk data yang berdistribusi normal atau tidak.
110

 Uji normalitas 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan progam SPSS versi 16.0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Uji Normalitas Lingkungan Keluarga, Keaktifan Mengikuti  

Majelis Ta’lim, dan Akhlak 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

6,67092983 
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Retno Widyaningrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 206. 
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Most Extreme 

Differences 

Absolute ,095 

Positive ,095 

Negative -,092 

Kolmogrov-Smirnov v Z ,604 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,859 

a. Test distribution is Normal. a. Test distribution is 

Normal 

Dari hasil perhitungan tersebut, uji normalitas dengan 

Kolmogrov- Smirnov diperoleh hasil signifikansi 0,859. Apabila nilai 

signifikansi>0,05, maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya 

jika nilai signifikansi <0,05 maka dikatakan tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga (X1), 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim  (X2) dan akhlak (Y) berdistribusi 

normal, karena dilihat dari hasil signifikansi 0,859> 0,05. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua 

variabel secara signifikan mempunyai hubungan linier atu tidak. 

Hipotesis  pengambilan keputusan yakni  apabila signifikansi pada 

Deviation From Linierity>0,05, maka H0 diterima artinya dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linier. Pengujian uji linieritas 

pada penelitian ini dibantu menggunakan SPSS versi 16.0. Berikut 

merupakan hasil uji linieritas variabel dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.18 

Uji Liniearitas Data Lingkungan Keluarga dan Akhlak 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Akhlak * 

Lingkungan 

Keluarga 

Between 

Groups 

(Combined) 5626.742 18 312,597 6,577 ,000 

Linearity 4627.068 1 4627,068 97,36

0 

,000 

Deviation 

from 

Linearity 

999.674 17 58,804 1,237 ,318 

Within Groups 998.033 21 47,525   

Total 6624.775 39    

 

  Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa F sebesar 

1,237 dengan signifikansi 0,318 dilihat pada deviation from 

liniearity. Dengan demikian, hubungan data skor variabel tersebut 

dinyatakan linier, karena tingkat signifikansi variabel lingkungan 

keluarga dan akhlak 0,318> 0,05. 
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Tabel 4.19 

Uji Liniearitas Data Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim 

dan Akhlak 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Akhlak * 

Keaktifan 

Mengkuti 

Majelis 

Ta’lim 

Between 

Groups 

(Combined) 5040,275 18 280,015 3,711 ,002 

Linearity 3590,105 1 3590,105 47,58

1 

,000 

Deviation 

from 

Linearity 

1450,170 17 85,304 1,131 ,390 

Within Groups 1854,500 21 75,452   

Total 6624,775 39    

 

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa F sebesar 1,131 

dengan signifikansi 0,390 dilihat pada deviation from 

liniearity.Dengan demikian, hubungan data skor variabel tersebut 

dinyatakan linier, karena tingkat signifikansi variabel keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim dan akhlak 0,390> 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi (keterkaitan) yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam 

suatu model regresi linear berganda. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan deteksi Variance Inflation Factor (VIF) sebagai uji 
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multikolinieritas. Cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF < 10. Kemudian untuk hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.20 

Uji Multikolinieritas 

Uji 

Multikolinieritas 

Tolerance VIF Keputusan Kesimpulan 

Lingkungan 

Keluarga 

0,490 2,041 0,490 >0,10 

(tolerance) 

2,041<10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Keaktifan 

Mengikuti Majelis 

Ta’lim 

0,490 2,041 0,490 >0,10 

(tolerance) 

2,041 <10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

 

Untuk uji multikolinieritas pada penelitian ini dibantu 

menggunakan progam SPSS versi 16,0, menunjukkan bahwa nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 yang berarti kedua variabel 

tersebut tidak mengalami gejala multikolinieritas. Adapun hasil 

perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat pada lampiran 22. 
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d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan suatu uji dalam persamaan 

regresi berganda mengenai sama atau tidaknya varians  dari residual 

dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Persamaan 

regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas. Metode 

pengujian yang digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu 

melakukan korelasi absolute residual dengan masing-masing variabel 

independen dengan absolute residual > 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian uji heteroskedastisitas pada penelitian 

ini dibantu menggunakan progam SPSS versi 16.0. Untuk hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 

Uji Heteroskedastisitas Lingkungan Keluarga dan  

Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim 

Correlations 

 

Lingkunga

n Keluarga 

Keaktifan

Mengikuti 

Majelis 

Ta'lim 

Unstandardized 

Residual 

Spearma

n's rho 

Lingkung

an 

Keluarga 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,747
**

 -,081 

Sig. (2-

tailed) 

. ,000 ,620 

N 40 40 40 
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Keaktifan 

Mengikuti 

Majelis 

Ta’lim 

Correlation 

Coefficient 

,747
**

 1,000 -,026 

Sig. (2-

tailed) 

,000 . ,873 

N 40 40 40 

Unstandar

dized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

-,081 -,026 1,000 

Sig. (2-

tailed) 

,620 ,873 . 

N 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa hasil signifikansi 

residual pada variabel lingkungan keluarga sebesar 0,620> 0,05 dan 

variabel keaktifan mengikuti majelis ta’lim sebesar 0,873 > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen 

tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.  

5. Analisis Data tentang Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap 

Akhlak Siswa Kelas X MA Ma’arif Klego 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego, peneliti 

menggunakan teknik perhitungan analisis regresi linier sederhana dengan 

bantuan progam SPSS versi 16.0. Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut:  
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   Tabel 4.22 

 Anova (Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Akhlak) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4627,068 1 4627.068 88,015 ,000
a
 

Residual 1997,707 38 52,571   

Total 6624,775 39    

a. Dependent Variable: Akhlak 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung sebesar 88,015. 

Sedangkan untuk menentukan Ftabel dapat dilihat pada tabel distribusi F 

pada taraf signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel  = F𝛼 (n-2) 

 = F0,05(38) = 4,10 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung (88,015) > Ftabel (4,10). Artinya lingkungan 

keluarga berpengaruh terhadapakhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego. 
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   Tabel 4.23 

Model Summary (Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Akhlak) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,836
a
 ,698 ,691 7,251 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Keluarga 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R
2
) antara 

lingkungan keluarga terhadap akhlakyaitu sebesar 0,698, artinya 

besarnya prosentase pengaruh lingkungan keluarga terhadap akhlak 

sebesar 69,8%. 

6. Analisis Data tentang Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim 

terhadap Akhlak Siswa Kelas X MA Ma’arif Klego 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim terhadap akhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego, peneliti 

menggunakan teknik perhitungan analisis regresi linier sederhana dengan 

bantuan progam SPSS versi 16.0. Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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   Tabel 4.24 

Anova (Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap Akhlak) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3590,105 1 3590,105 44,955 ,000
a
 

Residual 3034,670 38 79,860   

Total 6624,775 39    

a. Dependent Variable: Akhlak 

b. Predictors: (Constant), Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim 

 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung sebesar 44,955. 

Sedangkan untuk menentukan Ftabel dapat dilihat pada tabel distribusi F 

pada taraf signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F𝛼 (n-2) 

= F0,05(38) = 4,10 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung (44,955) > Ftabel (4,10). Artinya keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas X MA 

Ma’arif Klego. 
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   Tabel 4.25 

  Model Summary (Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis 

Ta’lim terhadap Akhlak) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 , 736
a
 , 542 , 530 8,93643 

a. Predictors: (Constant), Keaktifan Mengikuti Majelis 

Ta'lim 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R
2
) antara 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak yaitu sebesar 0,542, 

artinya besarnya prosentase pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

terhadap akhlak sebesar 54,2%. 

7. Analisis Data tentang Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap Akhlak Siswa Kelas X 

MA Ma’arif Klego 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X1 (lingkungan 

keluargai), X2 (keaktifan mengikuti majelis ta’lim) dan Y (akhlak) 

kemudian ditabulasikan. Untuk menganalisis data tentang lingkungan 

pendidikan dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak siswa 

kelas X MA Ma’arif Klego, maka peneliti menggunakan teknik 

penghitungan analisis Regresi Linier Berganda dan disini peneliti 
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dibantu dengan progam SPSS versi 16.00 dengan hasil sebagaimana di 

lampiran. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan 

pendidikan dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak,maka 

harus dihitung koefisien determinasi dalam tabel Anova. JKR 

(Regression) dan JKT (Total). Sebagai berikut: 

    Tabel 4.26 

Anova (Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Keaktifan 

Mengikuti Majelis Ta’lim  terhadap Akhlak) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4889,224 2 244,612 52,116 ,000
b
 

Residual 1735,551 37 46,907   

Total 6624,775 39    

a. Dependent Variable: Akhlak 

b. Predictors: (Constant), Keaktifan Majelis, Lingkungan Keluarga 

 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung sebesar 52,116. 

Sedangkan untuk menentukan Ftabel dapat dilihat pada tabel distribusi F 

pada taraf signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F𝛼 (n-2) 

= F0,05(38) = 4,10 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung (52,116) > Ftabel (4,10). Artinya lingkungan 
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keluarga dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim berpengaruh terhadap 

akhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego. 

   Tabel 4.27 

Model Summary (Pengaruh Lingkungan dan Keaktifan Mengikuti 

Majelis Ta’lim terhadap Akhlak) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,859 ,738 ,724 6,84885 

a. Predictors: (Constant), Keaktifan Majelis, Lingkungan 

Keluarga 

b. Dependent Variable: Akhlak 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R
2
) antara 

lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap 

akhlak yaitu sebesar 0,738 artinya besarnya prosentase pengaruh 

lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap 

akhlak sebesar 73,8%. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Lingkungan Keluarga 

Berdasarkan koefisien determinasi (𝑅2) didapatkan nilai sebesar 

69,8 % artinya lingkungan keluarga berpengaruh sebesar 69,8 % terhadap 

akhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego dan sisanya 30,2 % dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model.  



 
 
 

115 
 

 
 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang 

lingkungan keluarga terhadap akhlak diperoleh (88,015) > Ftabel 

(4,10)sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti terdapat 

pengaruhlingkungan keluarga terhadap akhlak siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego. 

Berdasarkan perhitungan analisis data diatas sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak 

adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan 

hidup keagamaan. Sifat dan tabi’at anak sebagian besar diambil dari 

kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Dengan 

demikian jelaslah bahwa orang yang pertama dan utama bertanggung 

jawab terhadap kelangsungan hidup pendidikan anak adalah orang tua.
111

 

2. Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim 

Berdasarkan koefisien determinasi (𝑅2) didapatkan nilai sebesar 

54,2 % artinya keaktifan mengikuti majelis ta’lim berpengaruh sebesar 

54,2 % terhadap akhlak siswa kelas X MA Ma’arif Klego dan sisanya 

45,8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model.  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak diperoleh 

Fhitung(44,955) > Ftabel(4,10)sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap 

pendidikan akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego. 
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Berdasarkan perhitungan analisis data diatas sesuai dengan teori 

yang menyatakan bahwa majelis ta’lim merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islami yang bersifat nonformal, yang senantiasa menanamkan 

akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan jama’ahnya serta memberantas kebodohan umat Islam 

agar dapat memperoleh kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan diridhai 

Allah SWT.
112

 Hal ini sesuai dengan teori lain yang menyatakan Majelis 

ta’lim lebih kita kenal dengan istilah pengajian-pengajian atau sering 

pula berbentuk halaqah.Umumnya berisi ceramah atau khotbah-khotbah 

keagamaan Islam.
113

 Dalam penelitian ini pengajian yang berisi ceramah 

tersebut ada dalam kegiatan majelis ta’lim manaqib yakni pada waktu 

akhir acara manaqib selesai da’i menyampaikan ceramahnya. 

3. Lingkungan Keluarga dan Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap 

Akhlak Siswa Kelas X MA Ma’arif Klego 

Berdasarkan koefisien determinasi (𝑅2) didapatkan nilai sebesar 

73,8%artinya lingkungan Keluarga dan Keaktifan Mengikuti Majelis 

Ta’lim berpengaruh sebesar 73,8%terhadap akhlak siswa kelas X MA 

Ma’arif Klego dan sisanya 26,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak masuk dalam model. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda tentang 

lingkungan Keluarga dan Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap 

akhlak diperoleh Fhitung (52,116) > Ftabel (4,10) sehingga Ho ditolak/Ha 
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diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh lingkungan Keluarga dan 

Keaktifan Mengikuti Majelis Ta’lim terhadap akhlak siswa kelas X MA 

Ma’arif Klego. 

Jadi semakin baik lingkungan keluarga dan tingginya keaktifan 

mengikuti majelis ta’lim, maka semakin baik pula akhlak siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa  sebagai 

institusi pendidikan pertama, anak pertama kali mengenal lingkungan 

sosialnya di dalam keluarga, mendapatkan pengaruh secara fisik dan 

psikis untuk pertama kalinya dari anggota keluarga. Sementara, sebagai 

institusi pendidikan yang utama keluarga memberikan pengaruh yang 

lebih besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
114

 

Serta teori yang menyatakan bahwa dakwah atau pengajian adalah 

mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Swt, menyeru 

mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan 

buruk supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.
115

 

Oleh karena itu, orang tua sebagai wadah pendidikan akhlak 

pertama bagi anak seharusnya menciptakan lingkungan keluarga yang 

agamis selain dirumah dan melalui pendidikan formal juga melalui 

pendidikan nonformal seperti majelis ta’lim yang lebih kita kenal dengan 

istilah pengajian-pengajian agar mereka melakukan hal-hal yang positif 

dan terbiasa menanamkan akhlak dimana pun, kapan pun dan dengan 

siapa pun mereka berhadapan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh lingkungan keluarga dan 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak siswa kelas X di MA 

Ma’arif Klego Tahun Ajaran 2018/2019, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

Adanya pengaruh lingkungan keluarga terhadap akhlak diperoleh nilai 

Fhitung (88,015) > Ftabel (4,10), sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

lingkungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap akhlak sebesar 69,8%. 

Adanya pengaruh keaktifan mengikuti majelis ta’lim terhadap akhlak 

diperoleh nilai Fhitung (40,161) > Ftabel (4,10), sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima. Hal ini berarti keaktifan mengikuti majelis ta’lim mempunyai 

pengaruh terhadap akhlak sebesar 51,4 %.. 

Adanya pengaruh lingkungan keluargadan keaktifan mengikuti 

majelis ta’lim terhadap akhlak diperoleh nilai Fhitung (49,050) > Ftabel (4,10), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti lingkungan keluargadan 

keaktifan mengikuti majelis ta’lim mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap akhlak sebesar 71,1 %. 
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B. Saran 

Setelah mengadakan penelitiandan menemukan kesimpulan terkait 

dengan pengaruh lingkungan keluarga dan keaktifan mengikuti majelis ta’lim 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Ma’arif Klego Tahun Ajaran 

2018/2019, maka peneliti memberikan beberapa saran, antara lain: 

1. Bagi Madrasah 

Hendaknya madrasah tidak hanya menanamkan pendidikan 

akhlak anak lewat majelis ta’lim (manaqib) saja, akan tetapi perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana caranya 

membiasakan siswa agar selalu berakhlak baik dimana pun, kapan pun 

dan dengan siapa pun.  

2. Bagi Guru 

Guru hendaknya bisa lebih tegas dan berperan aktif dalam 

memberikan suatu cara untuk menanamkan pendidikan akhlak yang baik 

bagi siswa. Misalnya membuat absen hadir siswa dalam majelis ta’lim 

(manaqib) dan memberi sanksi bagi siswa yang melanggarnya. 

3. Bagi Orang tua 

Orang tua hendaknya tidak hanya menyuruh anaknya untuk hadir 

di majelis ta’lim (manaqib) saja, tetapi juga memberikan contoh dengan 

mengajak berangkat bersama-sama ke majelis ta’lim tersebut agar anak 

tidak menyepelekan perintah orang tuanya. 
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4. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan bisa mematuhi perintah dimana pun mereka 

berada, baik di rumah maupun di sekolah karena mereka harus sadar 

bahwa apa yang di perintahkan oleh orang tua dan guru itu adalah untuk 

memberikan pendidikan akhlak yang terbaik bagi siswa agar mereka 

dapat menumbuhkan akhlak yang baik dan bisa bermanfaat bagi semua 

orang. 

5. Bagi Peneliti 

Selanjutnya demi menanamkan dan membiasakan akhlak yang 

baik untuk siswa sejak usia dini, penulis menyarankan bahwa perlu 

ditingkatkan kerja sama dan saling komunikasi antara orang tua dan 

sekolah mengenai pendidikan moral yang harus diprioritaskan bagi siswa 

baik di rumah maupun di sekolah sehingga siswa selalu terbiasa diajari 

akan pentingnya pendidikan akhlak serta dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari sampai kemudian hari hingga anak tumbuh 

dewasa.  
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