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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar  

Menurut Syaiful Bahri, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.
11

 

Slameto berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan.
12

 Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan 

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan 

tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. 

 

Menurut  Nana Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajaranya. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan 

pendidikan sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada 

tujuan pendidikannya.
13

 

Hasil belajar merupakan suatu yang diperoleh, dikuasai atau hasil 

dari adanya proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat berupa 
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ketrampilan, nilai dan sikap setelah siswa tersebut mengalami proses 

belajar. Hasil belajar adalah berupah tingkah laku sebagai umpan balik 

untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi hasil yang diperoleh 

siswa merupakan suatu tingkat penguasaan siswa terhadap apa yang telah 

dipelajari.
14

 

Anurrahman menjelaskan hasil belajar adalah suatau proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai pengalaman individu itu sendiri di dalam 

interaksi dengan lngkungannya.
15

 

Hal senada Gagne dan Ratna Wilis Dahar menjelaskan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan dalam menguasai materi pelajaran yang 

dicapai melalui lima kemampuan yaitu ketrampilan intelektual, strategi 

kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampian motorik.
16

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari usaha belajar yang 

dilaksanakan oleh siswa. Sehingga dari hasil belajar tersebut dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

sudah maksimal. 

a. Bentuk-bentuk Hasil Blajar 

 Hasil belajar pada dasarnya memiliki 3 bentuk ranah yaitu aspek 

kognitif, afektif dan aspek psikomotorik. 

                                                           
14

Ibid, h. 10 
15

Anurrahman, Loc. Cit, 35 
16

Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Hasil Belajar & Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 
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1) Aspek Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek atau tipe hasil belajar sebagai berikut:  

a. Tipe hasil pengetahuan hafalan (Knowledge) 

Tipe hasil pengetahuan hafalan (Knowledge) ialah 

kemampuan untuk menghafal, mengingat atau mengulang 

informasi yang telah diberikan. Berdasarkan hasil pengetahuan 

hafalan di atas bahwa di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak 

siswa tidak hanya menerima materi yang diberikan oleh guru saja, 

tetapi di sini siswa harus  mampu mengingat, menghafal dan 

mengulang materi pelajaran akidah akhlak tersebut agar 

memperoleh hasil yang baik dalam proses pembelajaran. 

Contohnya, siswa mampu menyebut dan menjelaskan materi 

Akidah Akhalak pada minggu lalu. 

b. Tipe hasil belajar pemahaman (Comprehention) 

Tipe hasil belajar pemahaman (Comprehention) ialah untuk 

mengintepretasi atau mengulang informasi dengan bahasa sendiri. 

Berdasarkan hasil belajar pemahaman di atas bahwa dalam 

pelajaran Akidah Akhlak siswa bisa memahami dan mengulang 

informasi yang telah di sampaikan oleh guru pelajaran Akidah 

Akhlak. Contohnya siswa dapat menjelaskan bahwa sabar terhadap 

materi Akidah Akhlak. 
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c. Tipe hasil belajar penerapan (Aplikasi) 

Tipe hasil belajar penerapan (Aplikasi) ialah kemampuan 

menggunakan informasi, dan aturan pada situasi baru. Dengan 

mengikuti pelajaran Akidah Akhlak, diharapkan siswa mampu 

menerapkan atau mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya 

dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, toleransi antar sesama, 

menolong orang yang sedang kesusahan, bersedekah, dan lain-lain. 

d. Tipe hasil belajar analisis 

Tipe hasil belajar analisis ialah kemampuan mengurai 

pemikiran  yang kompleks, dan mengenai bagian-bagian serta 

hubungan. Dalam pembelajaran Akidah Akhlak siswa diharapkan 

mampu menganalisis atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan 

Akidah Akhlak. Contohnya siswa mampu menganalisis atau 

mencari suatu permasalahan dan mencari penyelesaiannya dalam 

materi Akidah Akhlak. 

e. Tipe hasil belajar sintensis 

Tipe hasil belajar sintensis ialah kemampuan mengumpulkan 

komponen yang sama guna membentuk satu pola pemikiran yang 

baru. Dengan mengikuti pelajaran Akidah Akhlak diharapkan siswa 

mampu merubah pemikiran kearah yang lebih baik lagi. Contoh 

diperlukannya sisi kreatif dari seseorang atau anak didik dalam 

Materi pelajaran Akidah Akhlak.  
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f. Tipe hasil belajar evaluasi 

Tipe hasil belajar evaluasi ialah kemampuan membuat 

pemikiran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
17

 Setelah 

mengikuti pelajaran Akidah Akhlak diharapkan siswa mampu 

memperoleh hasil yang lebih baik melalui evaluasi belajar yang 

diberikan Guru bidang studi. Contohnya siswa mampu 

mengerjakan soal-soal latihan dalam pelajaran Akidah Akhlak. 

Dengan mengikuti pelajaran Akidah Akhlak di harapkan siswa 

mampu mengingat kembali materi apa saja yang telah dijelaskan 

Guru bidang studi Akidah Akhlak. 

    Jadi dari beberapa tipe hasil belajar di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa aspek kognitif ini merupakan  pengetahuan 

hapalan yang dapat diaplikasikan dalam mata pelajaran Akidah 

Akhlak untuk mengingat apa saja yang di pelajari dalam mata 

pelajaran Akidah Akhlak agar hasil yang didapatkan bisa merubah 

tingkah laku siswa tersebut.  

2) Aspek Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil 

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiaanya dalam pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan 

hubungan sosial. 
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Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil 

belajar. Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana 

sampai tingkat yang kompleks: 

a. Receiving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada siswa dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala lainnya. Dalam pelajaran Akidah 

Akhlak siswa menerima rangsangan dari lingkungan sekitar dan 

siswa harus bisa membedakan hal yang baik dan mana hal yang 

buruk. Contohnya di dalam proses ujian ia jujur dalam menjawab 

soal-soal yang di berikan oleh Guru Akidah Akhlak. 

b. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh 

seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Dalam 

pelajaran Akidah Akhlak siswa diharapkan bisa memberikan 

respon terhadap hal-hal yang datang dari lingkungan sekitar. 

Contoh siswa mampu memberi respon atau tanggapan ketika 

guru menjelaskan materi Akidah Akhlak. 

c. Valuing (menilai atau menghargai) artinya Guru Akidah Akhlak 

memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan dalam proses 

pembelajaran kepada siswa yang berprestasi. Contoh: siswa 

memiliki tubuh dan kemampuan yang kuat pada diri peserta 

didik untuk berlaku disiplin, baik disekolah, dirumah maupun 

dilingkungan masyarakat. 

d. Organization, yakni mengatur atau mengorganisasikan, artinya 

siswa mampu menemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk 
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nilai baru dalam pelajaran Akidah Akhlak. Contohnya siswa 

mampu menegakan disiplin dalam proses pembelajaran Akidah 

Akhlak.   

e. Characterictic, nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

mempengaruh pola kepribadian dan tingkah lakunya dalam 

tujuan pembelajaran Akidah Akhlak. Contohnya siswa telah 

memiki kebulatan sikap agar mewujudkan peserta didik 

menjadikan perintah Allah yang tertera di Al-Qur‟an 

menyangkut disiplin, baik disiplin sekolah maupun di luar.  

Jadi berdasarkan beberapa kategori ranah afektif diatas, 

dapat disimpulkan bahwa aspek afektif merupakan tingkah laku 

siswa dalam pelajaran akidah akhlak. Aspek afektif  sangat 

berpengaruh terhadap perilaku siswa. Dengan mengikuti pelajaran 

akidah akhlak diharapkan perilaku siswa bisa berubah ke arah yang 

lebih baik dari sebelumnya. 

3) Aspek Psikomotorik 

 Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Tipe hasil 

belajar ranah psikomotorik berkenaan dengan keterampilan atau 

kemampuan bertindak setelah ia menerima pengalaman belajar 

tertentu. Hasil belajar ini sebenarnya tahap lanjutan dari hasil belajar 
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afektif yang baru tampak dalam kecenderungan-kecenderungan 

berprilaku.
 18 

Dari penjelasan psikomotorik diatas, dapat diketahui bahwa 

aspek psikomotorik (keterampilan) dalam proses belajar sangat 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Karena dengan adanya 

aspek psikomotorik dalam pelajaran Akidah Akhlak diharapkan siswa 

bisa memiliki keterampilan (skill) yang baru dan bisa bermanfaat bagi 

dirinya maupun orang lain. Contohnya siswa mencatat bahan 

pelajaran engan baik dan sistematis, siswa sopan, ramah, dan hormat 

kepada Guru pada saat Guru menjelaskan pelajaran, siswa melakukan 

latihan dalam memecahkan masalah berdasarkan konsep bahan yang 

telah diperolehnya atau menggunakannya dalam praktek kehidupan 

sehari-hari. 

 Ketiga ranah yang telah dijelaskan diatas penting dietahui 

oleh Guru, dalam rangka merumuskan tujuan pengejaran dan 

menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun bukan tes. 

Karena yang harus diingat prestasi belajar merupakan perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. 

 Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki  

seseorang sebagai proses belajar, ataupun merupakan penguasaan 

pengetahuan ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. 
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Yang biasa ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang diberikan 

Guru. Jadi yang dimaksud adalah nilai tes Akidah Akhlak yang 

diberikan guru sebagai hasil penguasaan pengetahuan dan 

ketrampilan. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya 

adalah terletak pada faktor yang mempengaruhi individu. Menurut Slameto 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut : 

1. Faktor dalam diri individu (internal) di antaranya: 

a. Faktor jasmaniah yaitu: faktor kesehatan, cacat tubuh. Oleh sebab 

itu, bila individu ingin belajar dengan baik dan sukses, maka harus 

mempunyai jasmani yang sehat dalam arti tidak mengalami 

gangguan tubuh maupun bagian-bagian tubuh individu itu sendiri. 

Berdasarkan faktor jasmani di atas bahwa siswa yang 

memiliki jasmani yang sehat akan mendapatkan hasil belajar akidah 

akhlak yang baik, sedangkan siswa yang memiliki gangguan 

kesehatan seperti penglihatan dan pendengaran akan mengalami 

kesusahan dalam belajar. 

b. Faktor psikologis yaitu: Intelegensi adalah kemampuan fisik-fisik 

untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dengan cara yang tepat. Tingkat intelegensi siswa tidak 

diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. Dengan demikian faktor psikologis siswa akan mempengaruhi 
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hasil belajar Akidah Akhlak karena apabila kejiwaan anak itu kurang 

baik maka dia tidak akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik 

dan memperoleh hasil belajar Akidah Akhlak yang baik juga  

c. Faktor kelelahan, yaitu kelelahan rohani dan jasmani. Rohani dapat 

dilihat dengan adanya kebosanan sehingga minat untuk 

menghasilkan sesuatu. Sedangkan jasmani dapat dilihat dari 

lemahnya badan dan kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Jika siswa dalam keadaan lelah dan bosan dalam proses 

pembelajaran akidah akhlak maka kegiatan dalam proses 

pembelajaran tidak akan berjalan degan lancar.  

2. Faktor diluar diri individu (eksternal) di antaranya: 

Cara orang tua mendidik relasi antara anggota keluarga, keadaan 

ekonomi, dan lingkungan dan sebagainya.
 19 

Dengan demikian bahwa di 

dalam proses pembelajaran Akidah Akhlak ini sangat berpengaruh 

terhadap anggota keluarga, ekonomi dan lingkungannya sebab apa bila 

anak tersebut tidak mendapat didikan yang bagus dari keluarga dan 

lingkunga sekitar, maka anak tidak akan memiliki akhlak yang baik. 

Contohnya anak kurang perhatian di rumah, mereka biasanya mencari 

perhatian di sekolah dengan cara yang salah. Mereka biasanya sering 

melanggar peraturan sekolah, mengganggu teman, merokok, dan lain 

sebagainya. Karena dengan cara itu mereka anggap mereka akan 

diperhatikan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

atau hasil belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh faktor internal 

(dalam diri individu) dan faktor eksternal (luar individu). Dari faktor 

dalam meliputi faktor jasmania, faktos psikologis, dan faktor kelelahan. 

Dari faktor luar termasuklah didalamnya perhatian, bimbingan dari 

sekolah maupun orang tua dirumah. 

2. Akidah Akhlak 

Secara etimologi (luqhatan), Akidah berakal dari kata „aqada-

ya‟qidu-„aqda yang berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah 

terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relefansi antara arti kata aqdan 

dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul yang kokoh didalam hati, bersifat 

memikat dan mengandung perjanjian.
20

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan 

suatu keyakinan yang teguh tanpa ada keragu-raguan terhadap perkara-

perkara yang diterima kebenarannya berdasarkan akal, wahyu dan fitrah, 

apabila kita berpegang teguh padanya akan menimbulkan ketentraman 

didalam jiwa orang yang meyakininya. 

Menurut Samsul Munir Amin definisi akhlak adalah suatu keadaan 

yang melekat pada jiwa seseorang yang darinya akan lahir perbuatan-

perbuatan secara sepontan tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, 

atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang terpuji 

menurut pandangan akal dan syariat islam, ia adalah akhlak yang baik. 

Namun, jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang buruk dan tercela, 

ia adalah akhlak yang buruk.
21
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Jadi dari definisi diatas menjadi jelas bahwa akhlak sesungguhnya 

berasal dari kondisi mental yang telah tertanam kuat didalam jiwa 

seseorang. Ia telah menjadi kebiasaan sehingga ketika akan melakukan 

perbuatan tersebut, seseorang tidak perlu lagi memikirkannya. Bahkan 

perbuatan tersebut telah menjadi gerak refleks (spontan). 

Akidah Akhlak adalah mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang 

harus diajarkan di Madrasah. Aspek yang diajarkan meliputi budi pekerti, 

sikap, tingah laku atau tabiat manusia. Yang pada dasarnya akhlak bertujuan 

agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, beradat istiadat yang 

baik sesuai dengan ajaran Islam. 

Seorang muslim yang bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam 

akan memperoleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Ridah Allah SWT, orang yang bertingkah laku sesuai dengan 

ajaran Islam, senantiasa melaksanakan perbuatan dengan ikhlas. 

b. Segala prilaku muslim, baik ucapan, perbuatan, pikiran maupun 

kata hatinya mencerminkan sikap ajaran Islam. 

c. Dengan bimbingan hati yang diridhai Allah dengan keikhlasan, 

akan terwujud perbuatan-perbuatan yang terpuji.
22

 

3. Tingkah Laku 

Dilihat dari sudut bahasa (etimologi), perkataan akhlak (bahasa Arab) 

adalah bentuk jamak dari kata Khulq -Khulq di dalam Kamus Al . خلق 

Munjid berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat. Dari 
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pengertian tersebut dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang 

dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada 

padanya.
23

 

Tingkah laku atau perbutan manusia tidak terjadi secara sporadis 

(timbul dan hilang di saat-saat tertentu) tetapi selalu ada kelangsungan 

(kontinuitas) antar suatau perbuatan dengan perbuatan berikutnya. Tiap 

tingkah laku manusia mengarah pada suatu tugas tertentu. Hal ini jelas 

pada perbuata-perbuatan seperti belajar.
24

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkah laku itu tidak 

terbentuk seketika, pembentukan tingkah laku itu melalui suatu proses. 

Seperti belajar merupakan faktor untuk mengubah tingkah laku seseorang. 

Menurut Budiarto yang diktip oleh Ramayulis dalam bukunya 

Psikologi Agama mengatakan bahwa tingkah laku merupakan tanggapan 

atau rangkaian tanggapan yang dibuat oleh sejumlah makhluk hidup. 

Dalam hal ini tingkah laku itu walaupun harus mengikut sertakan 

tanggapan pada suatu organisme, termasuk yang ada di otak bahasa, 

pemikiran, impian-impian, harapan dan sebagainya, tetapi ia juga 

menyangkut mental sampai pada fisik.
25

 

 

Dari teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa tingkah laku itu 

bukan hanya merupakan suatu tanggapan pada suatu organisme seperti 

yang ada di otak, bahasa, pemikiran ataupun bukan saja aspek fisik semata 

melainkan juga aspek psikis atau mental. 

Tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami proses 

belajar adalah tingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Disini 

                                                           
23

Asmaran, Loc.Cit 
24

Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 

15-16 
25

Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 99 



22 

 

adalah tingkah laku ini harus menampakan diri dalam suatu perbuatan 

yang dapat diamati dan diukur.
26

 

Dari teori di atas bahwa tingkah laku itu tidak terbetuk seketika, 

pembentukan tingkah laku itu melalui suatu proses. Seperti belajar 

merupakan faktor untuk mengubah tingkah laku seseorang. 

Menurut Amril Akhlak atau prilaku akhlak dalam perspektif etika 

islam tidak lain adalah prilaku akhlak aktual yang hidup dalam diri 

seorang setelah adanya upaya terus-menerus menumbuh kembangkan 

prilaku akhlak potensial yang telah Allah SWT anunggarahkan kepadanya, 

sehingga ia hadir dalam bentuk tindakan-tindakan nyata.
27

 
 

Dari pendapat diatas maka dapat penulis simpulkan akhlak atau 

prilaku akhlak itu tercermin dari tindakan-tindakan seseorang dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

a. Bentuk - bentuk Tingkah Laku 

Tingkah laku siswa pada dasarnya merupakan bagian dari 

hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu bisa saja dalam bentuk 

tingkah laku anak terhadap guru dan tingkah laku anak terhadap sesama 

temannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Tingkah Laku Kepada Guru 

Guru adalah pendidik, orang yang memberikan ilmu 

yang berguna dan mengembangkan daya berfikir. Guru tidak 

jauh beda dengan orang tua waktu di Sekolah. Keharusan 

murid bertingkah laku sopan santun terhadap guru adalah 

karna Guru telah berjasa besar dengan ikut serta 
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mengantarkan anak dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya menuju masa kedewasaan yang matang. 

Agama menepatkan propesi Guru pada tempat yang terhormat 

dan mulia, karna guru termasuk orang yang berilmu. Allah 

menepatkan guru pada derajat yang tinggi, hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadillah ayat 11: 

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
28

 

2) Tingkah Laku Terhadap Teman 

  Etika Islam membicarakan tentang tata cara pertemanan, 

baik sesama muslim maupun non muslim sebagai berikut: 

a) Mengasihi teman dan berbuat baik kepadanya. Allah berfirman 

dalam surah An-Nisa‟ ayat 36 berbunyi 

 

                                                           
28
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Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman 

sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.
29

 

b) Saling menasehati dan mengingati 

 Kewajiban utama kepada teman adalah menanamkan 

pengaruh akhlak yang mulia agar teman bisa memperbaiki 

akhlak dan mempertebal imannya.Apabila teman melakukan dan 

penyimpangan, kewajibannya adalah mengikatkan dan 

mengarahkan pada jalan yang lurus agar tidak berlarut-larut 

dalam kesalahan. 

Allah berfirman dalam surat Al-Ashr berbunyi: 
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Artinya: “Demi masa.Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 

supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran”. 
30

 

c) Mendamaikan teman yang berselisihan sebagai firman Allah 

dalam Qs. Al-Hujurat: 10 yang berbunyi 

 
 

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 

Sebab    itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) 

antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
31

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Laku 

Secara garis besar tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

atau bawaan merupakan faktor dominan yang dibawa sejak lahir. 

Adapun faktor pembawaan adalah sifat-sifat yang berhubungan 

dengan faktor jasmani. 

Pada umumnya faktor internal dibagi menjadi beberapa faktor, 

diantaranya yaitu: 

                                                           
30

Q. S Al-„Ashr ayat 3 
31
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1. Inteligensi (kecerdasan) 

Tingkatan kecerdasan (IQ) siswa tidak dapat diragukan 

lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.Ini 

bermakna, semakin tinggi kemampuan intelegensi seseorang siswa 

maka semakin besar peluangnya untuk meraih 

kesuksesan.Sebaliknya semakin rendah tingkat kecerdasan 

seseorang maka semakin kecil pula peluang untuk memperoleh 

kesuksesan.
32

 Jika dikaitkan dengan tingkah laku, maka hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi nilai kognitif siswa maka semakin 

baik pula tingkah lakunya. 

2. Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, Karena bila 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya 

tarik baginya dalam prosespembelajar, ia tidak memperoleh 

kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat 

siswa akan lebih mudah disimpan karena minat menambah 

kegiatan belajar.
33

 

3. Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Bakat anak 

akan tampak sejak dia sudah mulai berbicara atau sudah masuk 
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33
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sekolah dasar (SD). Bakat yang dimiliki anak sama. Bakat kadang-

kadang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang 

studi tertentu.
34

 

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku, 

dalam buku sosiologi Abu Ahmadi dijelaskan bahwa tingkah laku 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

a. Faktor Biologis 

 Yang tidak dapat di duga pengaruhnya terhadap tingkah 

laku atau prilaku manusia adalah bekerjanya secara hormon dari 

berbagai indokrim dalam tubuh manusia.Baik faktor hereditas 

maupun faktor dari lingkungan sekitar. 

b. Faktor Psikologis 

 Dalam buku psikologi pendidikan C.G.Young membagi 

tingkah laku manusia kedalam dua tipe: Tipe Introvert, tipe ini 

sifatnya pendiam, rasional, lambat bertindak, dan sebagainya 

dan yang kedua adalah tipe Ekstrovert, tipe ini kebalikan tipe 

Intrivert yaitu lekas bertindak, kurang rasional, serbah meriah, 

dan sebagainya. Kedua sifat-sifat ini terdapat didalam tingkah 

laku masyarakat, artinya dalam masyarakat kita jumpai kedua 

jenis tipe kepribadian itu. Demikian juga disekolah kita jumpai 

anak yang mempunyai dua kepribadian tersebut.
35
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c. Faktor lingkungan 

 Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perubahan 

tingkah laku atau prilaku seseorang disamping faktor biologis 

dan psikologis.Baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

lingkungan masyakat. 

 Menurut Slameto perubahan tingkah laku yang diartikan 

sebagai perubahan hasil belajar maka perubahan itu sendiri 

harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontiniu dan fungsional 

3. Perubahan dalam belajar bersifat aktif dan positif 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah 

6. Perubahan dalam belajar mencangkup seluruh aspek tingkah 

laku.
36

 

 

 Dengan demikian anak didik akan tumbuh bersama 

lingkungannya dan dipengaruhi oleh lingkungannya pula. 

Dengan pandangan tersebut pertumbuhan anak didik telah 

diukur oleh orang tuannya sejak ia dilahirkan.
37

 Dalam 

kaitannya dengan tingkah laku, pengaruh lingkungan terhadap 

individu sangat menetukan dan bahkan merupakan bagian 

integral dari proses tingkah laku. 

4. Hubungan Hasil Belajar Dengan Tingkah Laku 

 Maka dengan hasil belajar yang baik diharapkan dapat 

merubah tingkah laku siswa menjadi baik pula, sebaliknya tanpa 
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hasil belajar yang baik maka tingkah laku siswa menjadi tidak 

baik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hasil 

belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

Di dalam buku Anurrahman, Abdillah mengatakan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

dalam perubahan tingkah laku yang baik melalui latihan dan 

pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu.
38

 

 

Dalam belajar menuntut siswa yang belum terdidik menjadi 

siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan 

menjadi siswa yang berpengetahuan. Demikian juga dengan siswa 

yang memiliki sikap dan kebiasaan atau tingkah laku yang belum 

mencerminkan eksistensinya dirinya sebagai pribadi yang baik 

menjadi siswa yang memiliki sikap dan kebiasaan atau tingkah 

laku yang baik. Sebenarnya belajar dapat saja terjadi tanpa 

pembelajaran, namun keberhasilan dalam belajar akan tampak jelas 

dari suatu aktivitas pembelajaran. Hasil belajar ditandai dengan 

perubahan tingkah laku. Walaupun tidak semua perubahan tingkah 

laku merupakan hasil belajar, akan tetapi aktivitas belajar 

umumnya disertai dengan perubahan tingkah laku. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

kesamaan penelitian. Disamping itu untuk menunjukkan keaslian penelitian, 

bahwa topik ini belum pernah diliti oleh penelitian dalam konteks yang sama. 
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Selain itu, dengan mengenal peneliti terdahulu, maka sangat membantu 

peneliti dalam memilih dan menetapkan desain penelitian yang sesuai, karena 

peneliti telah memperoleh gambaran dan perbandingan dari desai-desain yang 

telah dilakukan. 

1. Wilda Wirawati, meneliti tentang “Pengaruh Kemampuan Memahami 

Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Tinkah Laku 

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Siak Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak”. Hasil dari penelitiannya adalah tidak ada pengaruh 

yang signifikan kemampuan memahami materi pelajaran pendidikan 

agama islam terhadap tingkah laku siswa di SMA N 4 SIAK. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil yang di peroleh yaitu harga „r‟ table taraf 

signifikan 5% = 0,174, sedangkan taraf signifikan 1% = 0,018 dengan 

tingkat probabilitas 0.842. karna probabilitas lebih besar dari 0.05 maka 

hipotesis yang diterima adalah Ho. Adapun bunyi hipotesis yang 

diterima yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan kemampuan 

memhami materi pelajarn pendidikan agama islam terhadap tingkah 

laku siswa di SMA N 4 SIAK. 

2. Masrifathin Aini meneliti tentang “ Hubungan Hasil Belajar Akidah 

Akhlak dan Prilaku Siswa di Madrasah Bahrul Ulum Air Mas 

Kecamatan Singing Kabupaten Kuantan Singing” hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa  hasil belajar Aqidah Akhlak dan prilaku siswa 

MTS Bahrul Ulum Air Mas tersebut tergolong kurang baik, hal ini 

dilihat dari persentasinya yaitu 49.94%. ini berarti bahwa semankin 
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rendahnya hasil belajar Aqidah Akhlak yang didapatkan maka semakin 

jelek pila prilaku siswa dan semakin tinggi hasil belajar Aqidah Akhlak 

yang di dapat maka semakin bagus pula tingkah laku siswa. Singkatnya, 

hipotesis yang diterima adalah Ha (ada hubungannya yang signifikan 

antara hasil belajar aqidah akhlak dan prilaku siswa di madrasah 

tsanawiyah bahrul ulum air mas kecamatan singing kabupaten singing).  

C. Konsep Operasional 

Untuk memberi penjelasan terhadap kerangka teoritis yang telah 

dipaparkan di atas, penulis mengoperasionalkan kedua variabel tersebut 

kedalam beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak (variabel X) 

   Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak adalah nilai 

ujian tengah semester genap yang dilaksanakan pada tanggal 20-25 

Februari tahun 2017/2018 yang berbentuk angka yang diberikan guru 

Akidah Akhlak atas prestasi belajar siswa.  

Secara kuantitatif, baiknya hasil belajar Akidah Akhlak siswa itu 

ditentukan dengan presentase sebagai berikut: 

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 

b. 61%-80% dikategorikan baik 

c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 

d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 

0%-20% dikategorikan sangat tidak baik 
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2. Tingkah Laku Siswa (variabel Y) 

Untuk melihat tingkah laku siswa dilingkungan sekolah (variabel y) 

indikatornya sebagai berikut: 

a. Siswa berkata lemah lembut kepada guru 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru 

c. Siswa tenang pada saat guru menjelaskan pelajaran 

d. Siswa mengucapkan salam pada saat masuk kelas 

e. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru 

f. Siswa mencatat materi pelajaran yang sudah dijelaskan 

g. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang kurang di mengerti 

h. Siswa membantu teman yang kurang memahami materi yang 

disampaikan guru 

i. Siswa menasehati teman yang tidak mendengarkan pada saat guru 

menjelaskan materi 

j. Siswa menghargai pendapat teman saat diskusi di dalam kelas 

k. Siswa selalu mengikuti pelajaran Akidah Akhlak pada saat jam 

pelajaran dimulai 

l. Siswa berada di dalam kelas pada saat guru Akidah Akhlak mejelaskan 

materi 

Secara kuantitatif, baiknya tingkah laku siswa itu ditentukan dengan 

presentase sebagai berikut: 

e. 81%-100% dikategorikan sangat baik 

f. 61%-80% dikategorikan baik 
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g. 41%-60% dikategorikan cukup baik 

h. 21%-40% dikategorikan kurang baik 

i. 0%-20% dikategorikan sangat tidak baik.
39

 

D. Asumsi Dasar Hipotesis Penelitian 

1. Asumsi Dasar 

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah : 

a. Hasil belajar siswa di sekolah bervariasi 

b. Tingkah laku siswa di lingkungan sekolah bervarias 

2. Hipotesis Penelitian 

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Dengan Tingkah Laku Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Dengan Tingkah Laku siswa  di Madrasah 

Tsanawiyah Lemnaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 
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