
7 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Pembelajaran Akhlakul Karimah 

a. Pengertian Pembelajaran Akhlakul Karimah 

Pembelajaran adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

mengaitkan antara materi yang di ajarkan dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang di 

milikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai individu, 

anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa.
7
 Menurut Corey pembelajaran 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi 

khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.
8
 

Sedangkan pengertian Akhlak dari sudut bahasa (etimologi), 

perkataan akhlak (bahasa Arab) adalah bentuk jamak dari kata khulk. 

Khulk di dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai tingkah 

laku atau tabiat.
9
 Secara etimologi Akhlak berasal dari bahasa Arab 

khuluq-al-khulq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau 

tabiat.
10

 Sedangkan menurut terminologi, akhlak adalah daya kekuatan 

jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan. Dengan 

                                                             
7 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 137-138.    
8
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 239.  

9
 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1. 

10
 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 346. 
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demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri 

seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.
11

 

Dari pengertian di atas dapat di ketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang 

dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada 

padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang 

mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan 

pembinaannya. 

Selanjutnya, karimah berasal dari bentuk fi’il karuma-yakromu-

karoman yang artinya mulia, murah hati, dan dermawan.
12

 Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia karimah berarti baik dan terpuji. Akhlak  ialah 

“budi pekerti, kelakuan”.
13

 Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, 

bahwa Pembelajaran Akhlakul Karimah berarti Pembelajaran yang 

mengarahkan dan mendorong diri seseorang untuk selalu berbuat kebaikan 

atau bertingkah laku yang terpuji sesuai menurut pandangan akal dan 

agama. 

b. Dasar Hukum Akhlakul Karimah  

Apabila diperhatikan kehidupan lingkungan umat manusia maka 

akan di jumpai tingkah laku manusia yang bermacam-macam yang  

berbeda antara yang  satu dengan yang  lainya, bahkan dalam penilaian 

tentang tingkah laku itu berbeda tergantung pada batasan pengertian baik 

                                                             
11

 Mukni’ah, loc. cit.  
12

 Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara (Jakarta: 

Penterjemah Penafsiran Al-Qur’an, 1973), h. 73. 
13

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, v1.1. 
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dan buruk dalam suatu lapisan masyarakat atau lebih dikenal dengan 

sebutan norma, dan norma inilah yang menjadi sumber hukum akhlak 

seseorang.  

Namun yang penulis maksud dengan sumber akhlak yang 

didasarkan pada norma-norma ajaran Islam yaitu norma yang datangnya 

dari Allah SWT dan Rasulnya dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur’an dan 

pelaksanaanya dilakukan oleh Rasulullah. Sumber itu adalah hukum Al-

Qur’an dan Al-Hadits yang mana kedua sumber ini merupakan hukum 

ajaran Islam.  

Sehubungan dengan sumber hukum Akhlakul Karimah diatas, 

banyak ayat–ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum 

akhlak di antaranya adalah: 

1) Ayat Al-Qur’an (Q.S. Al-Qalam: 4):
14

 

  ٤َوإِنََّك لََعلَٰى ُخلٍُق َعِظيٖن  

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti 

yang agung. 

 

2) Sedangkan  hadits  Nabi  yang  menjadi  dasar  sumber  hukum  

akhlak adalah:
15

 Hadits dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: 

َن َهَكاِرَم األَْخالقِ    إِنََّوا بُِعْثُت ألُتَوِّ

                                                             
14

 Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: TohaPutra), h. 117. 
15 Muhammad Faiz Almath, loc. cit.   
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“Sesungguhnya Aku diutus ke muka bumi adalah untuk 

menyempurnakan akhlak yang baik.(HR. Ahmad) 

Itulah sebagian ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang 

dapat penulis kemukakan sebagai sumber hukum akhlak yang 

mulia atau Akhlakul Karimah, dimana kesemuanya itu 

mencerminkan atau tercermin dalam kepribadian Rasullullah. 

c. Macam-Macam Akhlakul Karimah 

Akhlakul Karimah (sifat-sifat terpuji) ini banyak macamnya, 

diantaranya adalah setia, pemaaf, benar, menepati janji, adil, malu, berani, 

kuat, sabar, kasih sayang, rendah hati, tolong menolong, damai, 

persaudaran, silaturahmi, hemat.
16

 Selain itu menurut Bapak Syaifudin 

Alby, masih banyak lagi macam-macam Akhlakul Karimah seperti 

husnuzzan, gigih, berinisiatif, rela berkorban, tata krama terhadap 

makhluk Allah SWT, ridho, amal shaleh, tawakal, qona’ah, bijaksana, 

disiplin, percaya diri yang harus diterapkan dalam diri seseorag.
17

 

 Semua itu dapat dibagi menjadi dua bagian: 
18

 

1) Akhlak Kepada Pencipta 

Salah satu perilaku atau tindakan yang mendasari akhlak kepada 

Pencipta adalah Taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali pada 

kebenaran. Secara istilah adalah meninggalkan sifat dan kelakuan yang 

                                                             
16 Nurasmawi, op. cit., h. 194-195. 
17

 Wawancara dengan Pak Syaifudin Alby  guru Pendidikan Agama Islam SMP 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru, terkait macam-macam  Akhlakul Karimah. 
18 Zuhairi, Metodologi Pendidikan Islam (Surabaya: Ramadhani, 1993), h. 48.  
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tidak baik, salah atau dosa dengan penuh penyesalan dan berniat serta 

berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Dengan kata 

lain, taubat mengandung arti kembali kepada sikap, perbuatan atau 

pendirian yang  baik dan benar serta menyesali perbuatan dosa yang sudah 

terlanjur dikerjakan. 

Menurut Ibnu Katsir, Tobat adalah menjauhkan diri dari perbuatan 

dosa dan menyesali atas dosa yang pernah dilakukan pada masalalu serta 

yakin tidak akan melakukan kesalahan yang sama pada masa mendatang. 

Menurut A.Jurjani, Tobat adalah kembali pada Allah SWT dengan 

melepaskan segala keterikatan hati dari perbuatan dosa dan melaksanakan 

segala kewajiban kepada Tuhan. 

Menurut Hamka, Tobat adalah kembali kejalan yang benar setelah 

menempuh jalan yang sangat sesat dan tidak tentu ujungnya. 

2) Akhlak Terhadap Sesama 

Setelah mencermati kondisi realitas sosial tentunya tidak terlepas 

berbicara masalah kehidupan. Masalah dan tujuan hidup adalah 

mempertahankan hidup untuk kehidupan selanjutnya dan jalan 

mempertahankan hidup hanya dengan mengatasi masalah hidup. 

Kehidupan sendiri tidak pernah membatasi hak ataupun kemerdekaan 

seseorang untuk bebas berekspresi, berkarya. Kehidupan adalah saling 

ketergantungan antara sesama makhluk dan dalam kehidupan pula kita 

tidak terlepas dari aturan-aturan hidup baik bersumber dari norma 



12 
 

kesepakatan ataupun norma-norma agama, karena dengan norma hidup 

kita akan jauh lebih memahami apa itu akhlak, dalam hal ini adalah 

akhlak  antara  sesama manusia  dan  makhluk lainnya. 

Dalam akhlak terhadap sesama dibedakan menjadi dua macam :
 19

  

a) Akhlak Kepada Sesama Muslim. 

Sebagai umat pengikut Rasullulah tentunya jejak langkah beliau 

merupakan guru besar umat Islam yang harus diketahui dan patut 

ditiru, karena kata Rasululah yang dinukilkan dalam sebuah hadits 

yang artinya “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia”. Yang dimaksud akhlak yang mulia adalah akhlak yang 

terbentuk dari hati manusia yang mempunyai nilai ibadah setelah 

menerima rangsangan dari keadaan sosial. Karena kondisi realitas 

sosial  yang membentuk hadirnya karakter seseorang untuk menggapai 

sebuah keadaan. Contohnya: ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, 

maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain, menghormati 

orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menyantuni yang 

fakir karena hal itu merupakan ciri-ciri akhlak yang baik dan terpuji. 

Contoh lain yang merupakan akhlak terpuji antar sesama muslim 

adalah menjaga lisan dalam perkataan agar tidak membuat orang lain 

di sekitar kita tersinggung bahkan lebih menyakitkan lagi ketika kita 

berbicara hanya dengan melalui bisikan halus ditelinga teman 

                                                             
19

 Ibid., h. 49. 
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dihadapan teman-teman yang lain, karena itu merupakan etika yang 

tidak sopan bahkan diharamkan dalam Islam. 

b) Akhlak Kepada Sesama Non Muslim 

Akhlak antara sesama non muslim, ini pun diajarkan dalam 

agama  karena  siapapun mereka, mereka  adalah makhluk Tuhan yang 

punya prinsip hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun 

sayangnya terkadang  kita salah menafsirkan bahkan memvonis 

seseorang, serta keberadaan mereka ini adalah  kesalahan yang  harus 

dirubah mumpung ada waktu untuk perubahan diri. Karena hal ini 

tidak terlepas dari etika sosial sebagai makhluk yang hidup secara 

sosial. 

Berbicara masalah keyakinan adalah persoalan nurani yang 

mempunyai asasi kemerdekaan yang tidak bisa dicampur adukkan hak 

asasi kita dengan hak orang lain, apalagi masalah keyakinan yang 

terpenting adalah kita lebih jauh memaknai kehidupan sosial karena 

dalam kehidupan ada namanya etika sosial. Berbicara masalah etika 

sosial adalah tidak terlepas dari karakter kita dalam pergaulan hidup, 

berkarya hidup dan lain-lain. Contohnya bagaimana kita menghargai  

apa yang menjadi keyakinan mereka, ketika upacara keagamaan 

sedang berlangsung, mereka hidup dalam minoritas sekalipun. 

Memberi bantuan bila mereka terkena musibah atau lagi membutuhkan 

karena hal ini akhlak yang baik dalam kehidupan non muslim.  
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Sedangkan menurut Tatapangarsa Akhlak Karimah atau yang baik 

adalah sebagai berikut:
 20

  

(1) Mengendalikan nafsu 

(2) Benar/jujur 

(3) Ikhlas 

(4) Qana’ah 

(5) Malu 

d. Tujuan Pembelajaran Akhlakul Karimah  

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah kegiatan 

selesai. Adapun tujuan pembelajaran Akhlakul Karimah dapat dilihat 

diantaranya sebagai berikut : 
21

  

1) Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ketuhanan yang 

ada sejak lahir. 

2) Menghindarkan manusia dari kemusyrikan. 

3) Membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. 

4) Membentuk pribadi Muslim yang luhur dan mulia. Seorang 

muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku yang 

terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah SWT, dengan 

sesama manusia, mahkluk lainnya, serta dengan alam 

lingkungannya.
22

 

                                                             
20

 Tatapangarsa Humaidi, Akhlak Yang Mulia (Surabaya: BinaIlmu, 1991), h. 149. 
21

 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 15-16. 
22   Masan Alfat, dkk, loc. cit. 
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Dalam konteks yang lebih jelas pembelajaran Akhlakul Karimah 

dapat tergambar dari fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam :
 23

  

a) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta 

akhlaq mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah 

ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. 

b) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

c) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan 

sosial melalui ajaran agama Islam. 

d) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e) Pencegahan peserta didik dari hal-hal yang negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya asing yang akan dihadapinya 

sehari-hari. 

f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 

sistem dan fungsionalnya. 

g) Penyaluran peserta didik yang memiliki bakat khusus dibidang 

agama Islam. 

Dengan demikian tujuan pendidikan akhlak tidak hanya sekedar 

mengikuti atau mengisi otak anak-anak dengan ilmu pengetahuan (teori) 

belaka, justru lebih mendalam lagi mendidik psikis, kesehatan, mental, 

                                                             
23

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 134-135. 
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perasaan dan praktis serta mendidik psikis sekaligus mempersiapkan anak-

anak menjadi anggota masyarakat. Memberikan kemampuan dan 

keterampilan dasar kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, penghayatan, pengalaman akhlak Islami dan nilai-nilai 

keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Perilaku Siswa  

a. Pengertian Perilaku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku merupakan 

keadaan manusia pada umumnya, yaitu kebiasaan bagaimana cara 

berbuat.
24

 Menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi, perilaku adalah sikap 

seseorang yang dimanifestasikan ke dalam perbuatan.
25

 Perilaku dapat 

diartikan suatu proses keadaan mental seseorang yang mendorong dirinya 

untuk berbuat sesuatu. Dalam hal ini timbul pemahaman disertai 

pembentukan keinginan dan tujuan lebih lanjut menentukan rasa menerima 

atau menolak rangsangan dari luar sehingga menjadi ciri-ciri seseorang 

dalam melakukan perbuatan, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak 

sadar karena menjadi kebiasaan rutin setiap hari. 

Dari beberapa uraian diatas nampak jelas bahwa perilaku itu adalah 

kegiatan atau aktifitas yang melingkupi seluruh aspek jasmaniah dan 

rohaniah yang bisa dilihat. Perilaku adalah merupakan keadaan manusia 

pada umumnya, yaitu kebiasaan bagaimana cara berbuat. 

                                                             
24

 Poerwadarminta WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 

738. 
25

 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT.Bumi 

Aksara, 2008), h.206.   
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Perilaku 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku  

antara lain:
 26

  

1) Faktor pembawaan dan kelahiran yang cendrung memberi  corak dan 

perilaku tertentu pada yang bersangkutan. 

2) Faktor keluarga dimana lingkungan keluarga banyak berperan dalam 

menghiasi perilaku anak. 

3) Faktor pengalaman dalam masyarakat sekitar, karena watak manusia 

sangat dipengaruhi oleh kecendrungan-kecendrungan dan norma-

norma sosial, kebudayaan, konsep-konsep, gaya hidup, bahasa dan 

keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat. 

Keterangan-keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku itu intinya ada 

dua: 

a) Faktor intern yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri 

anak, baik keturunan, bakat, pembawaan, sangat mempengaruhi 

dan mengubah perilaku anak. Dan jika orang tua mempunyai sifat-

sifat baik fisik ataupun mental psikologis, sedikit banyak akan 

tewariskan kepada anak. 

b) Faktor ekstern yaitu faktor  yang datang dari luar diri anak seperti 

faktor lingkungan (orang tua/keluarga, sekolah, masyarakat dan 

                                                             
26

 Yedi Kurniawan, Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan (Jakarta: CV. 

Firdaus, 1992), h. 18. 
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teman-teman bermain) yang juga akan mempengaruhi kepribadian 

dan perilaku anak. 

Dalam lingkup yang lebih khusus perilaku memiliki berbagai ciri-

ciri perubahan khas seperti perilaku belajar diantaranya adalah:
27

 

(1) Perubahan Intensional 

Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat 

pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan 

disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini 

mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya 

perubahan yang dialami atau sekurang-kurangnya ia merasakan 

adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan 

pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu, 

keterampilan dan seterusnya. 

(2) Perubahan Positif dan Aktif 

Perubahan terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. 

Positif artinya baik, bermanfaat serta sesuai dengan harapan. Hal 

ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa 

merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru 

(seperti pemahaman dan keterampilan baru) yang lebih baik dari 

pada apa yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan aktif 

artinya tidak terjadi dengan sendirinya. Seperti karena proses 

                                                             
27

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 115-116. 



19 
 

kematangan (misalnya, bayi yang bisa merangkak setelah bisa 

duduk), tetapi karena usaha siswa itu sendiri. 

(3) Perubahan Efektif dan Fungsional 

Perubahan yang timbul karena proses bersifat efektif, yakni 

berhasil. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, 

dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam 

proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif 

menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut 

dapat diproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat 

diharapkan memberi manfaat yang luas misalnya ketika siswa 

menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. 

c. Macam-Macam Perilaku Di lingkungan Sekolah  

Lingkungan sekolah merupakan pembentuk generasi masa depan 

yang handal. Generasi tersebut memerlukan prilaku yang baik, selain 

dari pengetahuan yang mempuni. Syaifudin mengatakan untuk 

membentuk karakter siswa yang berperilaku baik maka ditanamkan hal-

hal sebagai berikut: 
28

  

1) Selalu hormat kepada guru. 

2) Datang kesekolah tepat waktu. 

                                                             
28

 Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam, SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru” 

tekait dengan prilaku yang sering ditanam kepada siswa dalam pebelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Dalam wawancara tersebut Pak Syaifudin Alby menegaskan prilaku anak menjadi salah 

satu nilai penentu kelulusan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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3) Bertutur kata sopan kepada guru dan teman. 

4) Belajar bersama teman-teman. 

5) Selalu mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. 

6) Membuang sampah pada tempatnya. 

7) Melaksanakan piket. 

8) Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 

9) Menjaga nama baik sekolah. 

Jika perilaku siswa di sekolah berbanding terbalik dari perilaku 

diatas maka itu termasuk kepada jenis pelanggaran yang ada di 

sekolah:
29

 

a) Ringan 

1. Tidak mengerjakan tugas 

2. Tidak membuang sampah pada tempatnya 

3. Tidak melakukan piket 

b) Sedang: 

(1) Terlambat datang kesekolah 

(2) Mengucapkan kata-kata kotor 

(3) Mengganggu teman yang sedang belajar 

(4) Mengambil barang orang lain 

c)  Berat 

(1) Melawan kepada guru 

(2) Tidak menjaga nama baik sekolah 

                                                             
29 Tata tertib SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru, terkait dengan perilaku siswa   
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3. Hubungan Pembelajaran Akhlakul Karimah Dengan Perilaku 

Siswa.  

Pembelajaran Akhlakul Karimah merupakan Pembelajaran yang 

mengarahkan dan mendorong diri seseorang untuk selalu berbuat 

kebaikan atau bertingkah laku yang terpuji sesuai menurut pandangan 

akal dan agama.  Akhlakul Karimah adalah salah satu komponen dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dipelajari di Jenjang 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Akhlakul Karimah sering 

disebut akhlak yang baik atau mahmudah. Sedangkan perilaku siswa 

adalah segala gerak gerik atau sikap siswa yang datang akibat pengaruh 

rangsangan disekitarnya. Para siswa yang berprestasi baik (dalam arti 

yang luas dan ideal) dalam bidang pelajaran Agama Islam misalnya 

Aqidah, sudah tentu akan lebih rajin beribadah sholat, puasa, dan lain-

lain. Sedangkan dalam bidang Akhlak, dia juga tidak segan-segan 

memberi pertolongan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan 

juga memerlukan, sebab ia merasa bahwa memberikan bantuan itu 

adalah kebajikan, sedangkan perasaan yang berkaitan dengan kebajikan 

tersebut berasal dari pemahaman atau pengetahuan yang mendalam 

terhadap pembelajaran Ahklakul Kharimah yang ia terima dari gurunya.  

Jadi kalau dikaitkan hubungan antara Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Akhlakul Karimah dengan Perilaku siswa adalah 

membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seorang Muslim 
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yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku yang terpuji, baik 

ketika berhubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, 

makhluk lainnya serta dengan alam lingkungannya. Dengan Aklakul 

Karimah, akan lahir perbuatan-perbuatan yang seimbang antara 

kepentingan duniawi dan ukhrawi, lahir maupun bathin, jasmani 

maupun rohani. Manusia menyadari apa dan bagaimana yang sebaiknya 

ia lakukan. Dengan bimbingan Akhlakul Karimah, manusia akan 

terhindar dari perbuatan hina dan tercela.
30

  

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammas tahun 2013 yang berjudul 

“Peranan Pembelajaran Adab Akhlak dalam Membentuk Akhlakul 

Karimah Siswa di Madrasah Aliyah Plus (MAP) Abu Hurairah 

Mataram”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peran adap 

akhlak dalam membentuk Akhlakul Karimah siswa sebasar 50% 

sebagai pertimbangan kelulusan siswa. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah peneliti meneliti Hubungan Pembelajaran Akhlakul Karimah 

dengan Perilaku Siswa. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini 

adalah meneliti tentang Akhlakul Karimah.
31

 

2. Aris Pratama, mahasiswa jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif kasim Riau pada tahun 

2013, meneliti dengan judul “Hubungan Program Opera Van Java 

                                                             
30 Masan Alfat, dkk, loc.cit.  
31

 Muhammas, Peranan Pembelajaran Adab Akhlak dalam Membentuk Akhlakul Karimah 

Siswa di Madrasah Aliyah Plus (MAP) Abu Hurairah Mataram, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7, 

No. 2, 2013, h. 75. 



23 
 

(OVJ) di Stasiun Televisi Trans 7 terhadap Perilaku Siswa SMU Negeri 

2 Tapung”. Hasil penelitian ini menjelaskan Hubungan Program Opera 

Van Java (OVJ) di Stasiun Televisi Trans 7 terhadap Perilaku Siswa 

adalah baik sebesar 29,5%. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

peneliti meneliti Hubungan Pembelajaran Akhlakul Karimah dengan 

perilaku siswa. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah 

meneliti tentang variabel perilaku siswa.
32

  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini untuk menjabarkan konsep teoritis kedalam 

bentuk kongkrit, agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu : 

1. Pembelajaran Akhlakul Karimah merupakan variabel bebas yang 

disimbolkan dengan (X). Adapun indikatornya sebagai berikut: 

a. Guru berperilaku adil kepada siswa  

b. Guru berperilaku bijaksana dalam pembelajaran 

c. Guru menunjukkan perilaku gigih dalam mendidik 

d. Guru menunjukkan perilaku rela berkorban untuk tercapainya 

tujuan pembelajaran 

e. Guru berperilaku sabar dalam pembelajaran  

f. Guru berperilaku tawakal dalam mengajar  

g. Guru menunjukkan perilaku rendah hati 

h. Guru mencontohkan tata krama yang baik terhadap sesama. 

                                                             
32

 Aris Pratama, Hubungan Program Opera Van Java (OVJ) di Stasiun Televisi Trans 7 

Terhadap Perilaku Siswa SMU Negeri 2 Tapung, Kearsipan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, UIN SUSKA RIAU, 2013. 
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i. Guru manunjukkan sikap huznuzan kepada Allah  

j. Guru disiplin dalam belajar 

2. Perilaku siswa kelas VII merupakan variabel terikat yang disimbolkan 

dengan (Y). Untuk mengetahui perilaku siswa kelas VII dapat dilihat 

dari indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Siswa selalu hormat kepada guru 

b. Siswa datang kesekolah tepat waktu 

c. Siswa bertutur kata sopan kepada guru dan teman 

d. Siswa senang belajar bersama teman-teman 

e. Siswa selalu mengerjakan tugas sekolah tepat waktu 

f. Siswa membuang sampah pada tempatnya 

g. Siswa melaksanakan piket 

h. Siswa jujur dalam perkataan dan perbuatan  

i. Siswa menjaga nama baik sekolah 

D. Asumsi dan Hipotesis  

1. Asumsi 

Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini: 

a. Akhlakul Karimah siswa berbeda-beda 

b. Perilaku siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan asumsi di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  
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Ha : Ada hubungan positif pembelajaran Akhlakul Karimah dengan 

perilaku siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. 

H0 : Tidak Ada hubungan positif pembelajaran Akhlakul Karimah 

dengan perilaku siswa kelas VII di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


