
 

HUBUNGAN ANTARA HASIL BELAJAR 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DENGAN 

AKHLAK PESERTA DIDIK  DI SMP 

DARUL FALAH BANDAR LAMPUNG 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna  Mendapatkan Gelar S.Pd  

Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam 

 

OLEH: 

 

BELLA NURMALASARI 

NPM : 1711010027 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M 



i 
 

HUBUNGAN ANTARA HASIL BELAJAR 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DENGAN 

AKHLAK PESERTA DIDIK DI SMP 

DARUL FALAH BANDAR LAMPUNG 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna  Mendapatkan Gelar S.Pd  

Dalam Bidang Pendidikan Agama Islam 

 

 

OLEH: 

 

BELLA NURMALASARI 

NPM : 1711010027 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

PembimbingI : Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag. Ph. D 

PembimbingII : Dr. Heru Juabdin Sada, M. Pd. I 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M 

 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Latar belakang penelitian ini yaitu akhlak peserta didik yang 

membutuhkan perhatian dari bebagai pihak, antara lain yaitu keluarga, 

lingkungan masyarakat dan juga guru yang ada di sekolah. Sekarang 

ini banyak anak dengan hasil belajar yang cukup bagus akan tetapi 

tidak berbanding lurus dengan akhlak dari peserta didik itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara 

hasil belajar dengan akhlak peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Darul Falah Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode asosiatif. Sumber data yang diperoleh berupa 

data primer. Adapun teknik pengambilan data berupa soal tes dan 

angket. Populasi penelitian ini berjumlah 100 responden dan sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 50 responden menggunakan teknik 

penentuan sampel dengan cara teknik simple random sampling dengan 

sampling acak sederhana. Adapun analisis data menggunakan analisis 

regresi sederhana, dengan hasil belajar sebagai variabel bebas atau 

independen dan akhlak peserta didik sebagai variabel terikat atau 

dependen.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, hasil 

hipotesis hasil brlajar menunjukan r hitung > r tabel (0,929 > 0,2144) 

dan taraf signifikan kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha, 

artinya ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar dengan 

akhlak peserta didik. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan 

hingga diperoleh nilai regresi linier Y= 21,852 + 1,053 X, sig.Lavel 

0,000 < 0,05 (nilai alpha), maka kesimpulannya terdapat hubungan 

antara hasil belajar dengan akhlak peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan output yang diperoleh R
2
 (R 

square) sebesar 0,863 (0,929 x 0,929) atau 86,3%. Oleh sebab itu 

dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar memiliki hubungan yang 

kuat dan signifikan dengan akhlak peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Darul Falah Bandar Lampung 

 

Kata kunci: Hasil Belajar, Akhlak Peserta Didik, Pendidikan Agama 

Islam. 
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MOTTO 

 

                              

                       

                    

 

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 

Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah 

kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang 

miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, 

dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak 

memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari pada kamu, dan 

kamu selalu berpaling.
1
 

(QS. Al-Baqarah : 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : 

Sygma Exagrafika, 2009). Hal.12 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul adalah gambaran pokok yang akan menjadi pembahasan 

dalam suatu karya ilmiah sertaakan memberikan arah yang konkrit 

terhadap apa yang telah diujinya. Dalam bagian ini penulis akan 

menjelaskan maksud dari judul proposal ini supaya tidak 

menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul 

tersebut. Proposal ini berjudul Hubungan Antara Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Dengan Akhlak Peserta Didik di SMP 

Darul Falah Bandar Lampung. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan yaitu : 

1. Hubungan  

Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut kamus besar 

bahasa Indonesia artinya bersambung atau berangkaian (yang satu 

dengan yang lainnya).
1
 Jadi hubungan adalah keterkaitan suatu hal 

dengan hal lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, hukum, 

kebudayaan, variable penelitian dan masih banyak lainnya. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Udin S Winataputra merupakan bukti keberhasilan yang 

telah dicapai peserta didik dimana setiap kegiatan belajar dapat 

menimbulkan suatu perubahan yang khas. Dalam hal ini belajar 

meliputi keterampilan proses, keaktifan, motivasi serta prestasi 

belajar.
2
 

3. Pendidikan Agama Islam 

Usaha pembelajaran terencana, baik secara individu atau 

kelompok, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang 

                                                         
1 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,Surabaya : Amelia, 

2002, h. 68  
2 Udin Winataputra, Teori Belajar dan Pembelajar,(Jakarta : Pusat 

Penerbitan Universitas Terbuka, 2007) h.10 



 
 

 

2 

maha esa, berakhalak mulia serta bersikap toleran dalam kehidupan 

beragama, bermasyarkat dan benegara.
3
 

4. Akhlak 

Akhlak siswa yang dimaksud adalah perilaku/sikap siswa tentang 

akhlak terpuji. Dalam hal ini, penulis bermaksud meneliti sejauh 

mana Hasil Belajar PAI memiliki hubungan dengan Akhlak siswa 

kelas VIII SMP Darul Falah Bandar Lampung. 

5. Peserta Didik 

Menurut ketentuan umum Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang system Pendidikan nasional adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

Pendidikan tertentu.
4
 

6. SMP Darul Falah Bandar Lampung 

Sekolah ini terletak di Jalan Wa Rahman Kampung Baru, Batu 

Putu, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung 

Provinsi Lampung. Di sekolah ini penulis akan melakukan 

penelitian. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia masih terus dihadapkan pada krisis 

multidimensional, yaitu suatu keadaan dimana bangsa dan negara 

dilanda oleh beraneka ragam pertentangan besar maupun kecil baik 

dibidang politik, sosial dan juga kebobrokan moral. Dari hasil 

berbagai kajian disiplin dan pendekatan, terdapat sebuah kesamaan 

pandangan bahwa krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau 

                                                         
 3Kementrian Agama “Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah Unggulan” 

( Jakarta : Balai penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2013) h.7 
4 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 

2003 tentang sisdiknas, (Bandung, : Permana, 2006), h. 65 
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perilaku. Krisis ini secara langsung atau tidak, berhubungan dengan 

Pendidikan.
5
 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk 

mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan 

individu maupun masyarakat. Penekanan Pendidikan dibanding 

dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran dan 

kepribadian individu atau masyarakat disamping transfer ilmu dan 

keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat 

mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan 

keahlian kepada generasi berikutnya, sehingga meraka betul-betul siap 

menyongsong masa depan kehidupam bangsa dan negara yang cerah. 

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik 

yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat Pendidikan 

sebagai educare yaitu mengeluarkan dan menuntun, Tindakan 

merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. 

Bangsa Jerman melihat Pendidikan sebagai Erziehung yang setara 

dengan educare, yakni, membangkitkan kekuatan terpendam atau 

mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, 

Pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, 

mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan 

watak mengubah kepribadian sang anak.
6
 

Pendidikan agama merupakan sebuah proses yang dilakukan 

untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, beriman dan bertaqwa 

kepada Allah serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai 

khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-

Qur‟an dan Sunnah, maka tujuan dan konteks ini terciptanya manusia 

seutuhnya “Insan kamil”. Dalam artian bahwa Pendidikan islam 

adalah proses penciptaan manusia yang memiliki kepribadian serta 

                                                         
5Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

(Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2012). Cet. Ke-1, h. 9 
6“Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi Oleh: Nurkholis Doktor 

Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan 

Tarbiyah STAIN Purwokerto” 1, no. 1 (2013): h.25. 
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berakhlak al-Karimah “Akhlak Mulia” sebagai makhluk pengemban 

amanah di bumi.
7
 

Menurut M, Athiyah al-Abrasyi, tujuan utama dari Pendidikan 

islam adalah pembentukan akhlak yang tinggi. Beliau juga 

mengatakan bahwa mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah 

tujuan yang sebenarnya dari Pendidikan. Tetapi bukan berarti tidak 

mementingkan pedidikan ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. 

Beliau mengatakan, bahwa memperhatikan Pendidikan akhlak harus 

sama Ketika memperhatikan Pendidikan yang lainnya.
8
 

Merosotnya Pendidikan akhlak disebabkan oleh pengaruh 

globalisasi yang penuh dengan kebebasan dan melahirkan kemajuan 

dari sisi kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi 

berdampak pada pergeseran nilai yang mempengaruhi tatanan nilai 

kehidupan dalam jiwa anak. Oleh karena itu apabila anak didik tidak 

dibekali dengan ajaran agama yang kuat berakibat fatal terhadap 

kematangan jiwa dan mental dalam mengambil keputusan di 

kemudian hari. Pengembangan Pendidikan moral tidak hanya di 

lingkungan sekolah semata, tetapi juga harus sinergis dengan 

pembinaan yang ada di lingkungan keluarga sebagai Pendidikan 

pertama yang memiliki peranan signifikan bagi pembentukan 

kepribadian anak. Pendidikan tidak semata-mata berperan penting 

dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi juga 

mentransfer nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan.
9
 

Cara menanamnkan keteladanan yang baik tentu telah 

dilakukan Rsululah SAW seperti dijelaskan pada ayat yang berbunyi : 

ِۡفيَۡرُسوِلۡۡلََّقدۡ  ُجوْاۡۡٱّللََِّۡكاَنۡلَُكم  َوةٌَۡحَسَنٞةۡلَِّمنَۡكاَنَۡير  َۡأُس  مَۡوَۡۡٱّللَّ َيو  ِٓخرَۡۡٱل  َوَذَكَرۡۡٱۡل 

َۡ ١٢َۡۡكِثيٗراۡۡٱّللَّ

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

                                                         
7 Samrin, “Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia,” jurnal Al-Ta’dib, Vol. 8 No. 1 Januari-juni 2015 h. 107 
8 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta : Rineka cipta, 

1991), Cet. Ke-1, h. 112 
9Rifa and Hayati, “Peran Pembelajaran Akidah Akhlak Dalam 

Pengembangan Nilai- Nilai Akhlak Siswa Di MIN 13 Hulu Sungai Utara.”h.89 
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yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-

Ahzab Ayat 21) 

 

Dalam hadits tersebut dapat di jelaskan akhlak yang baik tidak 

dapat di bentuk hanya dengan pembelajaran saja, dengan itruksi 

larangan, sebab itu tidak cukup dengan seorang guru hanya 

mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan itu. Menanamkan akhlak 

yang baik perlu pendidikan yang panjang dan harus melalui 

pendekatan yang baik. Pendidikan itu tidak akan sukses apabila tidak 

diusahakan dengan contoh atau teladan yang baik atau nyata. 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa telah 

mengikuti proses belajar mengajar suatu materi dalam waktu tertentu 

baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang bisa 

menggambarkan suatu hasil dari suatu pekerjaan. Maka dari itu 

pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan tujuan pembelajaran 

mestilah mepunyai banyak kreativitas dan kegiatan belajar mengajar. 

Mengingat dalam pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan 

peserta didik.
10

 

Untuk dapat mengetahui dan memahami hasil belajar siswa 

tentunya harus dapat diketahui perubahan-perubahan apa yang 

diperoleh anak didik itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut ada 

beberapa perubahan, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan 

juga tingkah laku yang lebih baik.  

Realita yang peneliti dapati di SMP Darul Falah Bandar 

Lampung ternyata ditemukan beraneka ragam akhlak siswa. Ada yang 

terpuji dan ada yang tercela, seperti dalam perkataan dan pergaulan 

masih di dapati bahasa yang seharusnya tidak digunakan oleh siswa 

seperti mencaci maki siswa lain, dan perbuatan yang seharusnya tidak 

dilakukan seperti mengumpat, dan tidak mengerjakan tugas. 

Kemungkinan siswa yang hasil belajar akidah akhlak nya sedang-

                                                         
10 Wina Sanjaya, “Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan”, Cet 10 (Jakarta : Kencana, 2013) h. 59 



 
 

 

6 

sedang saja malah berkelakuan baik. Ada juga yang nilai akidah 

akhlak nya sedang-sedang saja juga berprilaku tidak baik.
11

 

Jika dilihat dari hasil belajarnya siswa yang hasil belajar PAI 

sedang sedang saja malah berkelakuan baik. Ada juga siswa dengan 

hasil belajar PAI sedang sedang saja juga beprilaku tidak terpuji 

seperti itu. Dari hal tersebut digambarkan bahwa akhlak yang tertanam 

dalam diri siswa belum sesuai dengan harapan. Menurut guru pada 

mata pelajaran PAI , bahwa siswa yang memiliki akhlak terpuji akan 

mendapatkan hasil belajar atau nilai yang baik. Sebaliknya siswa yang 

kurang mengamalkan akhlak terpuji mendapatkan nilai sedang-sedang 

saja. 

Hal ini dapat dilihat dari evaluasi hasil ulangan harian setiap 

minggunya yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Table 1.1 Nilai Ulangan Harian PAI 

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan 

1 Ahmad Yudi 76 70 Belum Tuntas 

2 Alfajri Amadio 76 70 Belum Tuntas 

3 Anja Bima 76 75 Belum Tuntas 

4 Arya Pratama 76 70 Belum Tuntas 

5 Danda 76 78 Tuntas 

6 Darmansyah 76 75 Belum Tuntas 

7 Eka Septia Ramadhani 76 77 Tuntas 

8 Fahra Rosi Asroni 76 70 Belum Tuntas 

9 Ihya Ulumudin 76 76 Tuntas 

10 M Irvan Aldiansyah 76 68 Belum Tuntas 

11 Maya Safira 76 74 Belum Tuntas 

12 Nafis Pradipta 76 82 Tuntas 

                                                         
11 Agung Ferdi,“Hasil Belajar PAI”, wawancara 31 januari 2021 di SMP 

Darul Falah Bandar Lampung. 
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13 Naumi 76 88 Tuntas 

14 Naura Putri Adelia 76 75 Belum Tuntas 

15 Nurkholik Robi Nazini 76 76 Tuntas 

16 Nada Fathiya Hafidhoh 76 82 Tuntas 

17 Naysila Elfariani 76 75 Belum Tuntas 

18 Nurul Asyifa 76 75 Belum Tuntas 

19 Raffi Anaqobah 76 70 Belum Tuntas 

20 Rafi Aditya Anugerah 76 74 Belum Tuntas 

21 Rafly Anaqabah 76 75 Belum Tuntas 

22 Rangga Fifaldo 76 79 Tuntas 

23 Riza Pratiwi 76 70 Belum Tuntas 

24 Rizki Ramadhan 76 67 Belum Tuntas 

25 Robiah 76 71 Belum Tuntas 

26 Raditya Abdillah 76 80 Tuntas 

27 Safitri 76 74 Belum Tuntas 

28 Sul Hidayat 76 76 Tuntas 

29 Tio Sasmita 76 80 Tuntas 

30 Desna Ardali 76 80 Tuntas 

 

Salah satu cara yang dapat meningkatkan hasil belajar dan akhlak 

peserta didik di dalam proses pembelajaran adalah dengan menumbuh 

kembangkan akhlak melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, pengamalan, pembiasaan, 

memeberikan motivasi kepada siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai 

keyakinan keagamaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-

hari selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan menerapkan 

kegiatan tersebut banyak hal baik yang akan di dapatkan oleh siswa 

salam proses belajar mengajar. Semua hal tersebut pada dasarnya akan 
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memberikan tujuan yaitu akhlak yang baik serta meningkatkan hasil 

belajar dari siswa.  

Hal tersebut merupakan masalah yang harus di pecahkan oleh 

semua pihak baik orang tua, guru dan masyarakat secara bersama-

sama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dalam hal ini sekolah 

mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu mengembangkan misi 

moral dam memperbaiki akhlak peserta didiknya sesuai dengan 

tuntutan Islam. Jika hubungan akhlak siswa dengan hasil belajar 

akidah akhlak itu terlaksana dengan baik, maka akan menghantarkan 

peserta didik pada perilaku atau watak yang baik pula.
12

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, secara umum 

menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam khususnya pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam mempunyai peranan yang sangat 

penting, yakni menciptakan manusia beriman dan bertaqwa yang 

mempunyai perilaku atau akhlak yang baik. Namun sekarang yang 

menjadi pertanyaan adalah apakah setiap siswa yang mempunyai hasil 

belajar yang baik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka 

akhlak nya sudah pasti baik? Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Dengan Akhlak Peserta 

Didik di SMP Darul Falah Bandar”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Guru kurang memperhatikan akhlak peserta didik disekolah 

2. Kurang nya kesadaran peserta didik terhadap akhlak di sekolah 

3. Hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik belum cukup baik 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh oleh penulis 

maka adapun batasan masalah dalam penelitian ini lebih menitik 

beratkan pada : 

                                                         
12Agung Ferdi,“Hasil Belajar PAI”, wawancara 31 januari 2021 di SMP 

Darul Falah Bandar Lampung. 
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1. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VIII di SMP 

Darul Falah Bandar Lampung 

2. Mengamati Akhlak peserta didik di sekolah 

3. Hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar kognitif 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan dalam latar belakang 

masalah diatas bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini adalah : 

Apakah terdapat hubungan antara hasil belajar PAI dengan 

Akhlak peserta didik di SMP Darul Falah Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan 

masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui hubunganantara hasil belajar PAI dengan 

Akhlak peserta didik di SMP Darul Falah Bandar Lampung 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan agama islam. 

2. Praktis  

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

sekolah, khususnya pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 
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b. Bagi Guru 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai 

hubungan antara hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dengan Akhlak peserta didik. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asrori, Nofi Maria Krisnawati, 

Salmani dalam Jurnalnya yang berjudul “Hubungan Prestasi 

Belajar Akidah Akhlak Terhadap Perilaku Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Mujahidin Jakarta Timur”. Menyimpulkan 

berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) terdapat 

korelasi antara variable X dan Y tidak bertanda negative berarti 

diantara kedua variable tersebut terdapat korelasi positif 

(korelasi yang berjalan searah). (2) Besarnya rxy (yaitu= 0,28) 

yang berkisar antara (0,20-0,40) berarti antara X dan Y 

mempunyai korelasi kecil dan hubungan rendah. (3) uji 

signifikasi korealasi Product Moment secara praktis, 

dikonsultasikan pada table r Product Moment  dapat dilihat 

n=35, taraf kesalahan 5% maka harga r table = 0,334 dan rxy 

(0,28) lebih kecil r table rxy (0, 334). Dengan demikian ternyata 

rxy lebih kecil dari r table, maka hipotesis alternative  (Ha) di 

tolak dan hipotesis nihil (Ho) diterima. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa korelasi antara prestasi belajar Akidah 

Akhlak terhadap dikategorikan lemah/rendah. Berdasarkan hasil 

uji hipotesis yang kedua didapatkan hasil  bahwa t hitung (t0)= 

1,67 < dari t table = 2,03. Jadi HO diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar Akidah 

Akhlak terhadap perilaku siswa kelas VI MI Al-Mujahidin 

Jakarta Timur. (4) korelasi variable X dan Y sebesar 0,07%. 

Artinya korelasi tersebut sedikit dan hubungan tidak terlihat. 

Namun hal ini juga dapat diartikan pengaruh prestasi belajar 
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terhadap perilaku = 0,07% dan sisanya 99,03% ditentukan 

factor lain.
13

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Najmi, Aziz, M. Dahlan R, 

Yusra Marasa bessy dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan 

Minat Belajar Akidah Akhlak dengan Moralitas siswa kelas V 

MI Mathla,ul Anwar Sibateng”. Menyimpulkan dari hasil 

penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pertama, Terdapat 

korelasi yang signifikan antara hubungan minat belajar akidah 

akhlak dengan moralitas siswa, melihat besarnya rxy yaitu= 

0,44. dan kedua, setelah menghitung dengan correlation pearson 

didapat perolehan r_xy sebesar 0,44. Pada indeks 0,40-0,70 

yang berarti terdapat pengaruh signifikan yang sedang atau 

cukup antara variable X dan Variabel Y. Ternyata rxy r table 

sebesar 0,354. Terdapat korelasi yang sedang atau cukup 

signifikan antara hubungan minat belajar akidah akhlak dengan 

moralitas siswa, sehingga hipotesis (Ha) diterima. Hal ini 

berarti ada pengaruh yang sedang atau cukup yang signifikan 

antara minat belajar akidah akhlak (variable X) dengan 

moralitas siswa (variable Y) dikelas V MI Mathla‟ul Anwar 

Sibanteng.
14

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alifa Nur Madina dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Terhadap Moral Keagamaan Siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2017/2018.” Menyimpulkan berdasarkan hasil analisis dan 

pengolahan data dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

mata pelajaran akidah akhlak mempunyai arti yang sangat 

penting bagi moral keagamaan, sehingga anak akan tumbuh dan 

berkembang dengan berperilaku baik sesuai nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh mata pelajaran Akidah Akhlak 
                                                         

13Asrori, Nofi Maria Krisnawati, Salmani, “Hubungan Prestasi Belajar 

Akidah Akhlak Terhadap Perilaku Siswa Madrasah Ibtidaiyah Al-Mujahidin Jakarta 

Timur”, Jurnal Mimbar Ilmu, Vol. 23, No. 3, 2016 h. 180 
14Najmi, Aziz, M. Dahlan R, Yusra Marasabessy,”Hubungan Minat Belajar 

Akidah Akhlak Dengan Moralitas Siswa Kelas V MI Mathla,ul Anwar Sibateng”, 

attadib Journal Of  Elementary Education, Vol. 2 (1), juni 2018, h.8 
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Terhadap Moral Keagamaan Siswa di MTs Negeri 1 Lampung 

Timur. Ada koefisien korelasi antara keluarga sakinah dan 

perilaku anak sesuai dengan hasil perhitungan menunjukkan 

dengan hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga chi 

kuadrat hitung lebih besar dari pada harga chi kuadrat table, 

pada taraf signifikasi 5% oleh karena itu simpulan akhir yang 

penulis ambil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang 

cukup signifikan dengan tingkat pengaruhnya 62,74%.
15

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal skripsi tentu ada sistematika 

pembahasan, sistematika pembahasan yang telah disusun penulis 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikasi/manfaat penelitian, kajian hasil 

penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini penulis menguraikan pengertian hasil belajar, tipe-tipe 

hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

pengertian pendidikan agama Islam, pengertian akhlak, sumber 

akhlak, ruang lingkup akhlak, pembagian akhlak, dan materi akidah 

akhlak. 

BAB III : Metode Penelitian  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi oprasional 

variable, instrument penelitian, uji validitas dan reabilitas data, 

teknikn analisis data. 

                                                         
15Alifia Nur Madina, “Pengaruh Mata Pelajaran Akidah Akhlak Terhadap 

Moral Keagamaan Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Timur”, (Skripsi  
Program Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negri 

(IAIN) Metro), 2018 
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BAB II  

LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relative 

permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari 

pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Belajar merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu dalam seluruh proses 

pendidikan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Menurut Wina Sanjaya, belajar 

bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan, namun proses mental 

yang terjadi dalam diri seseorang. Menurut Rusman, belajar pada 

hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di 

sekitar individu. Dari beberapa pengertian belajar di atas maka dapat 

di simpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang 

dilakukan oleh individu sehingga adanya penambahan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai rangkaian kegiatan menuju 

pengembangan pribadi manusia seutuhnya. 

Rochmat Wahab dan Solehuddin menyatakan “belajar merupakan 

aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan 

pengetahuan, perilaku dan pribadi yang bersifat permanen”. Belajar 

pada pendapat tersebut merupakan suatu bentuk pengalaman. 

Pengalaman pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara peserta 

didik dengan lingkungannya. 

Slameto menyatakan “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Belajar adalah proses tingkah laku, yaitu perubahan yang terkait 

dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan 

keterampilan (skill).Menurut kimble belajar adalah perubahan yang 

relatif permanen di dalam behavioral potentionality (potensi 

behavioral) sebagai akibat dar reinforced practice (praktik yang 
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diperkuat).
16

 Sedangkan menurut R. Gagne belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah prilakunya 

sebagai akibat pengalaman  

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat 

latihan dan pengalaman. Sedangkan menurut Howard L. Kingsley 

learning is the process by which behavior (in the broader sense)is 

originated or changed through practice or training (Belajar adalah 

proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) di timbulkan atau diubah 

melalui praktek atau latihan).
17

 Dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan perubahan tingkah laku sebagai 

akibat pengalaman.
18

 Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut: 

  

نۡ  ۡۡأَمَّ َۡءاَنآَء ِنٌت َۡقَٰ لِۡٱُهَو ۡۡلَّي  َذُر َۡيح  َۡوَقآِئٗما ِٓخَرةَۡٱَساِجٗدا َۡربِّهِۡۡۡل  َمَة َۡرح  ُجوْا ۡۡۦَۗوَير  قُل 

َتِويۡ َۡيس  لَُموَنۡوَۡۡلَِّذينَۡٱَهل  ُرۡأُْولُوْاۡۡلَِّذينَۡٱَيع  َماَۡيَتَذكَّ ۡإِنَّ لَُموَنۗ بِۡٱََلَۡيع  َبَٰ َل  ٩ۡۡۡۡل 

Artinya : “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam 

dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) 

akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran” (Q.S Az-Zumar:9) 

 

Hasil Belajar adalah hasil pembelajaran suatu individu tersebut 

berinteraksi secara aktif dan positif dengan lingkungannya. Menurut 

Oemar Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

                                                         
16 Supardi US Supardi, “Hasil Belajar Matematika Siswa Ditinjau Dari 

Interaksi Tes Formatif Uraian Dan Kecerdasan Emosional,” Formatif: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan MIPA 3, no. 2 (2017). 
17 Siti Asrifatunisak, “Efektivitas Penggunaan Kombinasi Metode Ceramah, 

Drill Dan Demonstrasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PAI Dan 

Budi Pekerti Siswa SMPN 2 Tegowanu Kelas VII Materi Shalat Jama‟Qashar Tahun 

Ajaran 2018/2019,” 2019. 
18 Aprida Pane and Muhammad Darwis Dasopang, “Belajar Dan 

Pembelajaran,” Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 3, no. 2 (2017): 333–52. 
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terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Selanjutnya 

Winkel menyatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu kemampuan 

internal yang telah menjadi milik pribadi seseorang dan kemungkinan 

orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. 

Hasil belajar sering digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

siswa memahami materi yang sudah diajarkan. Untuk mengetahui 

hasil belajar perlu dilakukan pengukuran atau evaluasi yang dilakukan 

secara berkala. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil 

belajar secara kuantitatif atau angka yang diperoleh siswa. Hasil 

belajar peserta didik pada hakekatnya adalah  perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku dalam hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.
19

 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik yang didapat melalui 

pengajaran. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, guru harus 

melakukan suatu tes hasil belajar untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dan ketercapaian dalam proses belajar mengajar. Tes 

hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil-hasil 

pelajaran yang telah diberikan guru kepada peserta didiknya dalam 

jangka waktu tertentu.
20

 

Soedijarto menyatakan “hasil belajar adalah tingkat penguasaan 

yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan”. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Hamzah B. Uno menyatakan “hasil 

belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap dalam diri 

seseorang sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan 

lingkungannya” 

                                                         
19 Mohamad Sodik, Yosef Farhan Dafik Sahal, and N Hani Herlina, 

“Pengaruh Kinerja Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Alquran Hadis,” Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,[SL] 

7, no. 1 (2019): 97–112. 
20 Darmawan Harefa, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Pembelajaran Kooperatif Make A Match Pada Aplikasi Jarak Dan Perpindahan,” 
Geography: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan 8, no. 1 

(2020): 01–18. 



 
 

 

16 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan 

memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena 

pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat ditetapkan pada 

berbagai bidang termasuk pendidikan 

Menurut Nana Sudjana hasil belajar merupakan suatu 

kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh siswa setelah 

melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh 

guru di suatu sekolah atau kelas tertentu.Sedangkan menurut Gagne 

dan Briggs, hasil belajar adalah kemampuan seseorang setelah 

mengikuti proses pembelajaran tertentu. 

Maka hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah mengikuti proses belajar yang meliputi kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa 

penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai 

pengetahuan, sikap, keterampilan, pada diri siswa dengan adanya 

perubahan tingkah laku.
21

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal 

yang dapat di pandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari 

sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Howkey Kingsley membagi 3 macam hasil belajar : 

a. Keterampilan dan kebiasaan;  

b. Pengetahuan dan pengertian; dan  

c. Sikap dan cita-cita. 

                                                         
21Meningkatkan Hasil and Belajar Siswa, “Kata Kunci : Media 

Pembelajaran Dan Hasil Belajar Siswa” 03 (2018): h.174-176. 
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Pendapat dari Horward Kingsley ini menunjukkan hasil 

perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat 

terus pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan 

siswa tersebut.  

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan 

yang telah dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam 

jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya. 

Karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu 

yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan 

mengubah cara berfikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih 

baik.
22

 

 

2. Tipe-tipe Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku pada diri siswa 

setelah melaksanakan aktivitas belajar. Hasil belajar diukur untuk 

mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil belajar harus 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar dibagi menjadi 

beberapa jenis. Gagne dalam Agus Suprijono menyatakan bahwa : 

a. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

b. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang.  

c. Strategi Kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri.  

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani.  

e. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut 

                                                         
22Arif Firmansyah, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi 

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V SDN 2 Limbo 

Makmur Kecamatan Bumi Raya” 3, no. 1 (2006). h.97 
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Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klarifikasi hasil belajar dari Bloom yang secaragaris besar 

membaginya menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, ranah afektif 

dan ranah psikomotorik.
23

 

 

a. Tipe Hasil Belajar Bidang Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Segala upaya yang menyangkut aktivitas otakadalah termasuk 

dalam ranah kognitif.
24

Ranah kognitif adalah keberhasilan belajar 

yang diukur oleh taraf penguasaan intelektualitas, keberhasilan ini 

biasanya dilihat dengan bertambahnya jenjang kemampuan siswa, 

yaitu
25

 : 

1) Pengetahuan (knowledge) atau C1 adalah ranah pengetahuan 

yang mengikuti ingatan yang pernah dipelajari meliputi metode, 

kaidah, prinsip dan fakta. 

2) Pemahaman (komprehension) atau C2 meliputi kemampuan 

untuk menagkap arti yang dapat diketahui dengan kemampuan 

siswa dalam menguraikan isi pokok dari suatu bacaan. 

3) Penerapan (aplication) atau C3 yaitu kemampuan mernerapkan 

suatu kaidah atau metode untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan nyata. Penerapan ini dapat meliputi hal-hal seperti 

aturan, metode, konsep, prinsip dan teori. 

4) Analisis (Analisys) atau C4 jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk menguraikan situasi atau keadaan tertentu 

kedalam unsur-unsur atau komponen pembentukannya. 

5) Sintetis (sintetys) atau C5 yaitu jenjang kemampuan yang 

menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru 

                                                         
23 Nana Soedjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 1995) h. 22 
24  Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), h. 50 
25 Zainul Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. Rosdakarya Offset, 

2013), h. 21 
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dengan menggabungkan beberapa faktor, hasil yang diperoleh 

yaitu berupa tulisan, rencana atau mekanisme. 

6) Evaluasi (evalition) atau C6 yaitu jenjang yang menunutut 

peserta didik untuk mengevaluasi suatu , situasi, keadaan, 

pernyataan atau konsep berdasarkan dengan kriteria tertentu, 

menciptakan kondisi sedimikian rupa, sehingga peserta didik 

mampu mengembangkan kriteria atau patokan untuk 

mengevaluasi sesuatu. 

 

b. Tipe Hasil Belajar Bidang Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Ranah afektif mencakup watak prilaku seperti, perasaan minta, 

emosi, dan nilai-nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada 

peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Seperti perhatian terhadap 

mata pelajaran disekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih 

banyak mengenai pelajaran yang diterimanya, penghargaan atau rasa 

hormatnya terhadap guru dan sebagainya.  

Menurut Word dalam Basuki menyatakan bahwa penilaian 

afektif adalah setiap metode yang digunakan untuk mengungkapkan 

bagaimana seorang siswa merasakan dirinya, apa yang berpengaruh 

terhadap prilakunya didalam masyarakat, kelas dan rumahnya. Seperti 

hanya dalam bentuk-bentuk penilaian yang lain, asasmen afektif 

dimulai dengan perumusan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran dalam ranah afektif  dibuat dengan kriteria yang sama 

seperti halnya dengan tujuan pembelajaran pada ranah kognitif. 

Sasaran hasil belajar afektif adalah sikap, nilai, preferensi, konsep diri 

akedemik, control diri, pengembangan emosi, lingkungan kelas, minat 

opini, motivasi, hubungan, social, dan pengembangan moral. 

Telah disebutkan bahwa ranah afektif  meliputi jenjang 

kemampuan yakni : receiving (menerima), responding (menjawab), 

valuing (menilai), organization (organisasi), dan charteringzation by a 

value or value comples (mengakarakterisasikan dengan suatu nilai 
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atau kompleks nilai). Kata-kata kerja operasional untuk merumuskan 

yang mengukur jenjang kemampuan dalam ranah afektif adalah
26

 : 

1) Menerima (receiving) : menanyakan, menjawab, menyebutkan, 

memilih, mengidentifikasi, memberikan, mencadarkan 

(describe), mengikuti, menyeleksi, menggunakan, dan 

sebagainya. 

2) Menjawab (responding) : menjawab, melakukan, menulis, 

berbuat, menceritakan, membantu, mendiskusikan, 

melaksanakan, mengemukakan, melaporkan, dan sebagainya. 

3) Menilai (valuing) : menerangkan, membedakan, memilih, 

mempelajari, mengusulkan, menggambarakan, menyeleksi. 

4) Organisasi (organization) : mengorganisasikan, menyiapkan, 

mengatur, mengubah, membandingkan, 

mengintegrasikan,memodifikasi, menghubungkan, menyusun, 

menyelesaikan, mempertahankan, menyatukan, dan sebagainya. 

5) Karakteristik dengan suatu nilai atau komplek nilai 

(characterization by a velue or velue complek) menggunakan, 

mempengaruhi, memodifikasi, mengusulakan, menerapkan, 

memecahkan, merevisi, mengusulkan, dan sebagainya.  

 

c. Tipe Hasil Belajar Bidang Psikomotorik 

Penilaian psikomotorik dicirikan oleh adanya aktivitas fisik dan 

keterampilan kinerja oleh siswa serta tidak memerlukan pengguanaan 

kertas dan pensil. Ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil 

belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang 

melibatkan otot dan kekuatan fisik. 

Dengan kata lain, kegiatan belajar yang banyak berhubungan 

denga ranah psikomotor adalah praktik dilapangan. Dalam kegiatan 

praktik itu juga ada ranah kognitif dan afektifnya, tetapi hanya sedikit 

jika dibandingkan ranah psikomotornya. Dalam hal ini, guru 

melakukan pengamatan untuk menilai dan menentukan apakah siswa 

                                                         
26 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineke Cipta. 1999), h.118-

120 
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terampil atau belum, jika memerlukan kerja sama kelompok dinilai 

keterampilan kerja sama siswa serta keterampilan kepemimpinan 

siswa. Dalam asesmen psikomotorik, tujuan pembelajaran disesuaikan 

dengan ranah psikomotor. R.H. Dave (1970). membagi hasil belajar 

ranah psikomotorik menjadi lima tahap yaitu
27

 :  

1) Imitasi (imitation) Imitasi adalah kemampuan melakukan 

kegiatan- kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang 

dilihat atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya menendang 

bola dengan gerakan yang sama persis dengan yang dilihat atau 

diperhatikan sebelumnya. 

2) Manipulasi (manipulation) Manipulasi adalah kemampuan 

melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihatnya 

tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Misalnya 

seorang siswa dapat melempar lembing hanya mengandalkan 

petunjuk dari guru. 

3) Presisi (precision) Presisi adalah kemampuan melakukan 

kegiatan- kegiatan akurat sehingga mampu menghasilkan 

produk kerja yang presisi. Misalnya, melakukan tendangan 

pinalti sesuai dengan yang ditargetkan (masuk gawang lawan).  

4) Artikulasi (articulation) Artikulasi yaitu kemampuan melakukan 

kegiatan kompleks dan ketetapan sehingga produk kerjanya 

utuh. Misalnya, melempar bola keteman sebagai umpan untuk 

ditendang kearah gawang lawan.  

5) Naturalisasi (naturalization) Naturalisasi yaitu kemampuan 

melakukan kegiatan secara reflex kegiatan melibatka fisik saja 

sehingga efektifitas kerja tinggi. Misalnya, secara reflex 

seseorang memegang tangan seorang anak kecil yang sedang 

bermain dijalan raya ketika sebuah mobil melaju dengan 

kecepatan tinggi hal ini terjadi agar terhindar dari kecelakaan 

tabrakan.  

 

 

                                                         
27 Mimin Haryati, Sistem Penilaian Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2007), h. 27 
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3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran, berhasil tidaknya seseorang 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar, yaitu berasal dari dalam diri seseorang yang belajar dan ada 

pula dari luar dirinya
28

. Berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor 

yang menentukan pencapaian hasil belajar: 

 

a. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) 

1) Kesehatan  

Kesehatan disini terbagi menjadi dua yaitu kesehatan 

jasmani dan kesehatan rohani. Orang jenius tetapi kesehatan 

jasmaninya kurang baik misalnya sakit-sakitan, maka dia tidak 

akan bisa belajar dengan maksimal
29

.Demikian pula halnya jika 

kesehatan rohani kurang baik, misalnya mengalami gangguan 

pikiran karena konflik dengan orang tua, ini juga dapat 

mengganggu atau mengurangi semangat belajar. Karena itu, 

pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani sangatlah penting agar 

bahan dan pikiran selalu segar dan semangat dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran.  Jadi kesehatan jasmani dan rohani ini 

penting untuk peserta didik yang melakukan kegiatan belajar. 

2) Minat dan Motivasi 

Jika seseorang menaruh minat pada suatu bidang maka akan 

mudah mempelajari bidang itu
30

. Minat ini timbul dari dalam diri 

siswa dan bisa jadi minat siswa satu dengan yang lain berbeda 

namun juga tidak menutup kemungkinan keadaan minat akan bisa 

sama. Sementara motivasi merupakan pendorong untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Kuat lemahnya motivasi belajar turut 

                                                         
28  Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007), 

h. 55 
29 Ariesandi Setyono, Mathemagics, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007), 

h. 88 
30  Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

(Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), h. 130 
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mempengaruhi keberhasilannya
31

. Karena itu motivasi belajar perlu 

diusahakan agar keberhasilan dalam proses belajar dapat dicapai. 

3) Strategi Belajar  

Seorang anak yang belum mengetahui gaya belajarnya akan 

sulit menentukan startegi belajarnya. Jika strategi belajar kurang 

pas, proses pengolahan informasi dalam otak akan lambat. 

Akibatnya, materi yang akan dipelajari seolah-olah menjadi sulit 

sekali
32

. Strategi belajar bisa diibaratkan dengan cara tepat untuk 

berperang. 

 

b. Faktor Eksternal (berasal dari luar diri) 

1) Keluarga  

Semua yang menjadi penghuni rumah seperti ayah, ibu, 

anak-anak disebut sebagai keluarga. Faktor orang tua sangat 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Mulai 

dari tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, perhatian dan bimbingan orang tua, tenang tidaknya 

kondisi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi hasil 

belajar anak. Misal seperti kebanyakan masalah di Negara kita, 

banyak anak yang mengalami broken home, ini sebenarnya sangat 

disayangkan karena mental peserta didik akan terganggu dengan 

keadaan ini. 

2) Sekolah  

Faktor sekolah sangat besar pengaruhnya dalam tingkat 

keberhasilan belajar, karena hampir 1/3 dari kehidupan anak 

sehari-harinya berada disekolah. Kualitas guru, sebagai guru yang 

menjadi orang tua ke dua di sekolah perlu dilakukan penyaringan 

agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti pada kasus-

kasus yang marak di layar TV yaitu kasus pelecehan terhadap 

peserta didik. Metode pengajarannya keadaan 

fasilitas/perlengkapan sekolah, penataan tata tertib, keamanan 

                                                         
31  Dalyono, Psikolog Pendidikan, h. 57-59 
32  Ariesandi Setyono, Mathemagic, h. 89 
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sekolah semuanya itu menjadi faktor yang mempengaruhi belajar 

anak. 

3) Lingkungan Sekolah  

Keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting 

dalam mempengaruhi prestasi belajar. Misalnya bila bangunan 

rumah sangat rapat, iklim terlalu panas maka akan mengganggu 

proses belajar. Sebaliknya tempat yang sepi, iklim yang sejuk, ini 

akan menunjang proses belajar. Jadi dalam mendirikan sekolah 

lingkungan sekitar perlu di survey terlebih dahulu, apakah 

lingkungan sekitar sekolah tersebut sudah memenuhi syarat 

kenyamanan atau belum memenuhi. Seperti halnya hasil belajar 

yang dikemukakan oleh tokoh lain yaitu secara global, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan menjadi 

tiga macam, yakni: 

a) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni 

keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa. 

b) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 

lingkungan di sekitar siswa. 

c) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pembelajaran
33

. 

Dari proses belajar diharapkan siswa memperoleh prestasi 

belajar yang baik sesuai dengan tujuan instrukdional khusus yang 

ditetapkan sebelum belajar berlangsung. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar adalah 

menggunakan tes. Tes ini digunakan untuk menilai hasil belajar 

yang dicapai dalam materi. 

 

 

 

                                                         
33 Muhibin Syah, Psikologi Pelajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), hal. 144 
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4. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Didalam Khazanah pemikiran pendidikan agama Islam terutama 

karya-karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat berbagai istilah yang 

digunakan oleh ulama dalam memberikan pengertian tentang 

“Pendidikan Islam” dan sekaligus untuk diterapkan dalam konteks 

yang berbeda-beda. Menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan Islam 

didefinisikan dengan suatu usaha untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajara Islam secara 

menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
34

 

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntutan 

bahwa agama diajarkan kepada mausia dengan visi untuk 

mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah Swt. dan 

berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilakan manusia yang 

jujur, adil, budu pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, 

dan produktif. Baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini 

mendorong dikembangkannya standar kompetensi sesuai dengan 

jenjang persekolahan yang secara nasional yang ditandai dengan ciri-

ciri : 

1) Lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh 

selain penguasaan materi; 

2) Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya 

pendidikan yang tersedia; 

3) Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik di 

lapangan untuk mengembangkan strategi dan program 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber 

daya pendidikan. 

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang 

selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif 

membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya 
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2010, h. 10 



 
 

 

26 

dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia 

seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat 

baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.
35

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Tujuan pendidikan agama Islam haruslah sesuai dengan nilai-

nilai ajaran pendidikan agama Islam, yaitu untuk menjadikan manusia 

memenuhi tugas kekhalifahannya sebagaimana tujuan diciptakannya 

manusia. Sebagaiman yang dikemukakan Munzir Hitami menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan agama Islam haruslah mencakup tiga hal 

yaitu : 1) tujuan bersifat teleologik, yakni kembali kepada Tuhan, 2) 

tujuan bersifat aspiratif, yaitu kebahagiaan dunia sampai akhirat, dan 

3) tujuan bersifat direktif yakni menjadi makhluk pengabdi kepada 

Tuhan. 

H.M Arifin Mengemukakan bahwa tujuan pendidikan islam 

adalah “membina dan mendasari kehidupan anak dengan nilai-nilai 

syariat islam serta benar sesuai dengan pengetahuan agama. 

Sedangkan Imam Ghazali berpendapat bahwa tujuan pendidikan islam 

yang utama adalah beribadah dan bertaqarrub kepada Allah SWT dan 

kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dan akhirat.
36

 

Selanjutnya Ahmad D. Marimba menyatkan bahwa tujuan 

pendidikan islam untuk membentuk kepribadian yang muslim, yakni 

bertakwa kepada Allah. Pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah 

SWT pada Al-Qur‟an Surat Adz-Dzariat ayat 56 : 

ۡلَِيْعُبُدونَِۡۡوَما َۡواْْلِنَسۡإَِلَّ  ۡ(٦٥)َخَلْقُتۡاْلِجنَّ

Artinya : “Dan aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia kecuali 

utuk beribadah kepada-Ku” (Q.S Adz-Dzariat ayat 56)
37
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November 2013, h. 153 
36 Imam Syafe‟I, “Tujuan Pendidikan Islam”, Al-Tadzkiyyah : Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 6 (2015), h 156 
37 Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur‟an dan Terjemahan. Jakarta : 
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Disamping itu, Dzakiah Dradjat mengemukakan tujuan 

pendidikan islam ialah untukmembentuk manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT selama hidupnya, dan matipun tetap 

dalam keadaan muslim. Pendapat ini didasari firman Allah SWT 

dalam surat Ali Imran ayat 102 : 

َها ْسلُِموَنَۡۡياأَيُّ َۡوأَنُتمۡمُّ ۡإَِلَّ ُۡتَقاِتِهَۡوََلَۡتُموُتنَّ ََۡحقَّ قُواَّۡللاَّ  (٢٠١)الَِّذيَنۡآَمُنواۡاتَّ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dengan sebenar benarnya takwa, dan janganlah kamu mati 

kecuali dalam keadaan muslim.” (Q.S Al-Imran ayat 102) 
38

 

Berpedoman dari beberapa pendapat diatas, maka dapat 

disimplkan bahwa tujuan pendidikan islam itu adala untuk membentuk 

manusia yang mengabdi kepada Allah SWT, cerdas, trampil, berbudi 

pekerti luhur, bertanggun jawab kepada dirinya sendiri dan 

masyarakat guna tercapainya dunia dan akhirat. 

 

c. Metode Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Metode pendidikan agama Islam hendaknya sesuai dengan 

nilai-nilai dan ajaran pendidikan agama Islam yang bersumberkan 

kepada Al-Qur‟an dan Hadist Rasulullah Saw. Metode keteladanan 

adalah kunci utama dalam pendidikan agama Islam, karena suatu nilai 

yang baik dan tidak dapat dipahami siswa apabila siswa hanya 

mendengarkan dan melihatnya saja. Metode yang mengembangkan 

akal pikiran kepada peserta didik perlu dilakukan, karena Islam 

mengakui bahwa peserta didik memiliki potensi akal yang harus 

dikembangkan. Oleh karena itu, dalam menggunakan metode yang 

mampu mengoptimalkan perkembangan awal siswa perlu digunakan, 

seperti metode tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, penelitian 

eksperimen, dan lain-lain. metode yang mengembangkan keterampilan 

siswa baik keterampilan motorik, keterampilan berbicara,atau 

berbahasa, keterampilan berfikir, dan lainnya jugaperlu dilakukan 

karena Islam mengakui bahwa siswa adalah manusia yang memiliki 
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kelengkapi jasmaniah dan panca indera perlu diberikan pelatihan yang 

terus menerus sehingga mampu memanfaatkannya dengan baik.
39

 

 

5. Pengertian Akhlak 

Secara Etimologis (lughatan) akhlak (bahasa arab) adalah bentuk 

jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. 

Seakar dengan kata Khaliq (pencipta), maqhluk (yang diciptakan) dan 

khalq (penciptaan). 

Kesamaan akar kata diatas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak 

tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq 

(Tuhan) dengan perilaku maqhluk (manusia). Atau dengan kata lain, 

tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungan nya baru 

mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku 

tersebut perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Khaliq 

(Tuhan). Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlak bukan saja 

merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan 

antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta 

sekalipun. Secara terminologis (ishthilahan) ada beberapa definisi 

tentang akhlak. Penulis pilihkan tiga diantaranya : 

a. Imam al-Ghazali 

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” 

b. Ibrahim Anis 

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya 

lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”. 
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c. Abdul Karim Zaidan  

“(Akhlak) adalag nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam 

jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya baik atau buruk, 

untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya”. 

Ketiga definisi yang dikutip diatas sepakat menyatakan bahwa 

akhlaq atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, 

sehingga dia akan  muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa 

memerlukan dorongan dari luar.  

Sekalipun dari beberapa definisi diatas kata akhlak bersifat netral, 

belum menunjuk kepada baik buruk, tapi umumnya apabila disebut 

sendirian, tidak dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud 

adalah akhlak yang mulia. Misalnya bila seseorang berlaku tidak 

sopan itu ada akhlaknya. Tentu yang kita maksud adalah kamu tidak 

memiliki akhlak yang mulia, dalam hal ini sopan.
40

 

 

6. Indikator Akhlak 

a. Akhlak terhadap Allah SWT 

Akhlak terhadap Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk 

kepada penciptanya, yaitu Allah SWT. Banyak cara yang dapat 

dilakukan dalam berakhlak kepada Allah dan kegiatan menanamkan 

nilai-nilai akhlak kepada Allah yang sesungguhnya akan membentuk 

pendidikan keagamaan. Diantara nilai-nilai ketuhanan yang sangat 

mendasar adalah : 

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan pada Tuhan. 

Jadi tidak cukup dengan hanya percaya kepada adanya Allah, 

melainkan harus meningkat menjadi sikap mempercayai Tuhan 

dan menaruh kepercayaan kepada-Nya. 

2) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah 

senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun manusia 

berada. Allah selalu hadir bersama manusia atau dengan kata 

lain Allah selalu mengawasi perbuatan manusia maka manusia 
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harus berbuat, berlaku dan bertindak menjalankan sesuatu 

dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab 

3) Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu 

mengawasi manusia. Yang kemudian manusia berusaha berbuat 

hanya sesuatu yang diridhai Allah, dengan menjauhi atau 

menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai-Nya. Dan takwa 

inilah yang mendasari budi pekerti yang luhur atau akhlakul 

karimah. 

4) Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah 

dengan penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan bahwa Dia 

akan menolong manusia dalam mencari dan menemukan jalan 

yang terbaik. Karena manusia mempercayai atau menaruh 

kepercayaan kepada Allah, maka tawakkal adalah suatu 

kemestian 

5) Syukur, yaitu sikap penuh terima kasih dan penghargaan, atas 

segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya yang 

dianugerahkan Allah kepada manusia. 

6) Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup, 

besar dan kecil, lahir dan batin, fisiologis maupun psikologis, 

karena keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kita semua 

berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Jadi sabar 

adalah sikap batin yang tumbuh karena kesadaran akan asal 

tujuan hidup, yaitu Allah SWT.
41

   

Lebih dari itu, bahwa titik tolak dari akhlak terhadap Allah adalah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dari 

pengakuan inilah dilanjutkan dengan sikap ikhlas dan ridha beribadah 

kepada-Nya, mencintai-Nya, banyak memuji-Nya, bertawakal kepada-

Nya dan sikap-sikap yang tertuju bahwa kita (manusia) berasal dari 

Allah dan akan kembali kepada-Nya. 
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b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia  

Akhlak terhadap sesama manusia antara lain meliputi akhlak 

terhadap Rasulullah SAW, kedua orang tua, keluarga, karib kerabat, 

tetangga dan masyarakat. Akhlak terhadap keluarga, karib, kerabat; 

Akhlak terhadap orang tua sangat erat kaitannya dengan akhlak 

terhadap atau dilingkungan keluarga. Akhlak dilingkungan keluarga 

adalah menciptakan dan mengembangkan rasa kasih sayang antar 

anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi, baik 

dalam bentuk perhatian, melalui kata-kata, isyarat-isyarat ataupun 

perilaku. Misalnya: 

a) Memuliakan tamu.  

b) Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.  

c) Saling menolong. 

d) Saling mengingatkan 

e) Memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup 

dan kehidupannya.  

f) Bermusyawarah dalam segala hal.  

g) Mentaati keputusan yang telah disepakati.  

h) Menunaikan amanah.  

i) Menepati janji, dalam masyarakat dengan pola hubungan yang 

lebih kompleks dan luas, sikap tepat janji merupakan unsure 

budi luhur yang amat diperlukan dan terpuji.
42

 

 

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar manusia, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda yang tidak bernyawa. Hal tersebut didasarkan pada al-

Qur‟an yang menyebutkan fungsi manusia sebagai khalifah dibumi. 

Diantara akhlak terhadap lingkungan ialah: 
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a) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

b) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, 

flora dan fauna yang sengaja diciptakan Tuhan untuk 

kepentingan manusia dan makhluk lainnya.  

c) Sayang kepada sesama makhluk.  

Uraian diatas selaras dengan Muhammad Alim yang 

menyebutkan bahwa ruang lingkup ajaran akhlak adalah sama dengan 

ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan 

dengan pola hubungan. Akhlak dalam Islam mencakup berbagai 

aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama 

manusia dan akhlak terhadap lingkungan 

 

7. Sumber Akhlak 

Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi 

ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana 

keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Qur‟an dan 

Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana 

pada konsep etika dan moral. Dan bukan pula karena baik atau buruk 

dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu‟tazilah. Dalam konsep 

akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atu buruk, terpuji atau tercela, 

semata-mata karena Syara‟ (Al-Qur‟an dan Sunnah) menilainya 

demikian. Apakah Islam menafikan peran hati nurani, akal dan 

pandangan masyarakat dalam menentukan baik atau buruk? Atau 

dengan ungkapan lain dapatkah ketiga hal tersebut dijadikan ukuran 

baik atau buruk? 

Hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Qur‟an memang dapat 

menjadikan ukuran baik atau buruk karena manusia diciptakan oleh 

Allah Swt. Memiliki fitrah bertauhid, mengakui ke-Esaan-Nya Qs. Ar-

Rum ayat 30. 

َۡۡفأَِقمۡ  َرَت ِۡفط  َۡحِنيٗفۚا يِن ۡلِلدِّ َهَك ۡۡٱللَِّهٱلَِّتيَوج  ۡۡٱلنَّاسََۡفَطَر ِق ِۡلَخل  ِديَل َۡتب  ََۡل َهۚا ۡٱّللََِّۚۡعلَي 

لَِكۡ َقيِّمَُۡذَٰ يُنٱل  َثَرۡۡٱلدِّ ۡأَك  ِكنَّ لَُموَنۡۡٱلنَّاسَِۡولََٰ ٠٠ََۡۡلَۡيع 

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 
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manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada 

fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui.” 

 

Demikian juga dengan akal pikiran. Ia hanyalah salah satu 

kekuatan yang dimiliki manusia untuk mencari kebaikan atau 

keburukan. Dan keputusannya bermula dari pengalaman empiris 

kemudian diolah menurut kemampuan pengetahuannya. Oleh karena 

itu keputusan yang diberikan akal hanya bersifat spekulatif dan 

subyektif.  

Demikianlah tentang hati nurani dan akal pikiran. Bagaimana 

dengan pandangan masyarkat? Pandangan masyarakat juga bisa 

dijadikan salah satu ukuran baik atau buruk, tetapi sangat relative, 

tergantung sejauh mana kesucian hati nurani masyarakat dan 

kebersihan pikiran mereka dapat terjaga. Masyarakat yang hati 

nuraninya sudah tertutup dan akal pikiran mereka sudah dikotori oleh 

sikap dan perilaku yang terpuji tentu bisa dijadikan ukuran. Hanya 

kebiasaan  masyarakat yang baiklah yang bisa dijadikan ukuran. 

Dari uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa ukuran yang pasti 

(tidak spekulatif), obyektif, komprehensif dan universal untuk 

menentukan baik dan buruk hanyalah Al-Qur‟an dan Sunnah, bukan 

yang lain-lainnya.
43 

 

8. Ruang Lingkup Akhlak  

Muhammad Abdullah Draz dalam bukunya Dustur al-Akhlak fi 

al-islam membagi ruang lingkup akhlak kepada lima bagian : 

a. Akhlak Pribadi (al-akhlak al-faradiyah). Terdiri dari : 

1) Yang diperintahkan (al-awamir), 

2) Yang dilarang (an-nawahi), 

3) Yang dibolehkan (al-mubahat), dan 

4) Akhlak dalam keadaan darurat ( al-mukhalafah bi al-idhthirar). 
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b. Akhlak Berkeluarga (al-akhlak al-usariyah). Terdiri dari : 

1) Kewajiban timbal balik orang tua dan anak (wajibat nahwa al-

ushul wa al-furu‟), 

2) Kewajiban suami istri (wajibat baina al-azwa), dan 

3) Kewajiban terhadap karib kerabat (wajibat nahwa al-aqarib) 

c. Akhlak Bermasyarakat (al-akhlak al-ijtima‟iyyah). Terdiri dari : 

1) Yang dilarang (al-mahzhurat), 

2) Yang diperintahkan (al-awamir), dan 

3) Kaedah-kaedah adab (qawa‟id al-adab). 

d. Akhlak Bernegara (akhlak ad-daulab). Terdiri dari : 

1) Hubungan antara pemimpin dan rakyat (al-alaqah baina ar-rais 

wa as-sya‟b), dan 

2) Hubungan luar negri (al-„alaqat al-kharijiyyah). 

e. Akhlak Beragama (al-akhlak ad-diniyyah).  

Yaitu kewajiban terhadap Allah Swt. (wajibat nahwa Allah) 

Dari sistematika yang dibuat oleh Abdullah Draz diatas 

tampaklah bagi kita bahwa ruang lingkup akhlak itu sangat luas, 

mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan 

Allah Swt maupun secara horizontal sesame makhluk-Nya.
44

 

 

9. Pembagian Akhlak 

Akidah akhlak adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah dasar ataupun madrasah yang membahas ajaran agama Islam 

dalam segi akidah dan akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak 

mempunyai ruang lingkup antara lain akhlak terpuji dan akhlak 

tercela. 

a. Akhlak Terpuji 

Akhlak terpuji artinya sifat atau perilaku baik yang dimiliki 

seseorang. Perilaku baik tersebut dapat menjadikan dirinya disukai 
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dan dicintai orang lain, sehingga dirinya akan menjadi teladan 

kebaikan bagi orang lain. Membiasakan sifat tanggung jawab, adil dan 

bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, sebagai manusia kita harus 

berani mempertanggung jawabkan segala perbuatan di hadapan diri 

sendiri, keluarga, dan Allah Swt. Berikut beberapa bentuk dan contoh 

akhlak terpuji : 

1) Tanggung jawab 

Walaupun manusia merupakan makhluk yang paling tinggi dan 

mulia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, namun manusi 

tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Tindakan penganiayaan dan 

pembunuhan kepada sesame manusia serta pengrusakan dan 

permusuhan sumber-sumber alam, baik tumbuh-tumbuhan maupun 

hewan, merupakan contoh kurangnya rasa tanggung jawab kita baik 

kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk maupun kepada Allah 

Yang Maha Esa. 

Contoh penerapan tanggung jawab disekolah adalah kesepakatan 

anggota kelas dalam menyusun daftar piket, adanya iuran uang kas, 

dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah antara sesama 

anggota kelas. 

2) Adil  

Adil menurut bahasa artinya tidak berat sebelah, tidak memihak 

atau menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Adil menurut 

istilah agama adalah melaksanakan amanat Allah Swt. dengan 

menempatkan sesuatu pada kedudukan yang sebenarnya, dengan 

tidak menambah atau menguranginya. 

Contoh adil : tidak memprioritaskansuatu hal yang bisa 

menguntungkan dirinya tetapi merugikan orang lain, tidak 

membeda-bedakan suku dalam pemberian hak. 

3) Bijaksana  

Dalam berperilaku dan bertindak sehari-hari anak yang berbudi 

pekerti baik selalu menggunakan akal dan pikiran yang sehat 

(rasional), tidak percaya pada hayalan. Orang yang bijaksan adalah 

yang menggunakan akal sehat dan pikirannya dalam bertindak. 
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Maka dari itu kita dalam bertindak dan berprilaku harus 

menggunakan akal sehat dan pikiran yang jernih. 

Contoh bijaksana : mendahulukan kepentingan umum dari pada 

kepentingan pribadi, menerima pendapat orang lain yang lebih 

bermanfaat meskipun sudah mempunyai pendapat yang dianggap 

baik. 

Dari pengertian Akhlak terpuji diatas serta dengan beberapa 

contohnya, disimpulkan bahwa, selaku manusia kita harus memiliki 

budi pekerti akhlak yang terpuji. Sehingga pergaulannya ditengah 

masyarakat dan hubungannya dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa 

selalu dijiwai oleh ajaran agama Islam. Dengan tuntutan budi pekerti 

yang luhur, akhlak yang mulia, pikiran manusia akan menjadi jernih 

dan jiwanya bersih, keyakinan lurus, dan sanggup menghadapi 

tantangan, sebab dengan keyakinan yang kuat manusia akan 

mendapat derajat yang tinggi.  

 

b. Akhlak Tercela 

Akhlak tercela artinya sikap atau sifat jelek yang dimiliki 

seseorang. Sikap atau sifat jelek tersebut dapat menjadikan seseorang 

dijauhi atau tidak disukai orang lain. orang yang memiliki akhlak 

tercela tidak akan pernah memperoleh masa depan yang bagus. Orang 

yang berakhlak tercela hidupnya akan sengsara, baik didunia maupun 

di akhirat. Berikut beberapa bentuk dan akhlak tercela : 

1) Marah  

Setiap orang berhak untuk marah, karena marah adalah 

manusiawi, marah terjadi karena seseorang merasa terancam atau 

tidak nyaman terhadap sikap atau ulah orang lain yang membuatnya 

terganggu. Mungkin dengan marah kita merasa benar, karena 

melakukan pembelaan diri terhadap sesuatu yang mengancam kita, 

namun bukan berarti marah itu baik. Jadi, jika anda tidak ingin 

ditinggalkan sahabat dan orang-orang terkasih, jagalah marah anda. 

Jikapun harus marah marahlah dengan bijak yang tidak menyinggung 

perasannya. Bukankah memfaafkan itu lebih baik dan hidup damai itu 

sangatlah indah. 



 
 

 

37 

2) Fasik  

Fasik ialah orang yang ahli maksiat dan ia tahu bahwa yang 

dilakukan adalah kemaksiatan atau dosa. Ia tahu ini larangan Allah, 

tapi dilanggar. Ia tahu perintah Allah, tapu diremehkan. Menurut 

Imam Hanafi dalam Rahmawan yang dimaksudkan fasik ada dua 

macam yaitu : 

a) Orang yang mengerjakan dosa dengan terang-terangan, seperti 

mabuk dijalanan atau pergi ketempat  

b) Orang yang mengerjakan dosa dengan sembunyi-sembunyi, 

tetapi diberitahukannya dengan bangga kepada beberapa orang 

teman-temannya, bahwa ia berbuat yang demikiam, seperti 

sebagian orang yang meninggalkan shalat dan puasa, lalu 

diceritakannya kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa 

ia tidak shalat dan puasa. 

Orang-orang yang termasuk golongan ini sesungguhnya juga tahu 

atau sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan 

ajaran Allah, dan sebagian hatinya sebenarnya masih mengakui 

Tuhannya, tetapi dikarenakan mereka lalai menjaga hatinya, maka 

syaitan telah dapat menggodanya. 

3) Murtad  

Murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Menurut M. Ali 

murtad adalah tidak setia pada agamanya atau seseorang yang telah 

membuang imannya. Sebab murtad bisa terjadi karena, lemahnya 

iman, kesulitan ekonomi, dan pengaruh lingkungan. 
45

 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah sutau jawaban bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

                                                         
45 Mustafa Kamal Nasution dan Aida Mirasti Abadi, “Pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak” Jurnal Tunas Bangsa, h. 32-34 
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terkumpul.
46

. Selanjutnya adapun hipotesis pada penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Ho : Tidak terdapat Hubungan Antara Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Dengan Akhlak Peserta Didik di Smp Darul 

Falah Bandar Lampung 

2. Ha : Terdapat Hubungan Antara Hasil Belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Dengan Akhlak Peserta Didik di SMP Darul Falah 

Bandar Lampung 

Hipotesis statistik : 

Ho : p1 = p2 

Ha : p1 ≠ p2 

 

 

 

 

 

                                                         
46 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”, 

(Bandung : Alfabeta, 2017) h 63 
46 Boediono, Wayan Koster “Teori Dan Aplikasi Statistika Dan Probilitas”, 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001) h 445 
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