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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada 

individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi 

hasil belajar.
1
 Hasil belajar perlu dievaluasi. Evaluasi dimaksudkan sebagai 

cermin untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan 

apakah proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk memperoleh hasil 

belajar.
2
 

Hasil belajar kognitif adalah perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. 

Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal. Kemampuan yang 

menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif meliputi beberapa 

tingkat atau jenjang. Bloom membagi dan menyusun secara hierarkhis tingkat 

hasil belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana yaitu hafalan 

sampai yang paling tinggi dan kompleks yaitu evaluasi. Dari studi pendahuluan 

yang penulis lakukan dapat dilihat dari tingkat kemampuan menghafal 

(knowledge), pemahaman (comprehension), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), serta evaluasi (evaluation) sudah cukup baik, namun pada tingkat 

penerapan (application) masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
3
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Tujuan pendidikan direncanakan untuk dapat dicapai dalam proses 

belajar mengajar. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada 

siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan bersifat 

ideal, sedang hasil belajar bersifat aktual. Hasil belajar merupakan realisasi 

tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat 

tergantung pada tujuan pendidikannya.
4
 Belajar dimaksudkan untuk 

menimbulkan perubahan perilaku yaitu perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Perubahan-perubahan dalam aspek itu menjadi 

hasil dari proses belajar.
5
 Jadi jelas bahwa tujuan pendidikan tidak hanya 

pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif yang berarti pembinaan 

akhlak. 

Akhlak merupakan mata rantai akidah (keimanan) seseorang. Iman 

tidak cukup hanya disimpan dalam hati, melainkan harus dilahirkan dalam 

perbuatan yang nyata, yakni dalam bentuk akhlak (tingkah laku) yang baik. 

Jika iman melahirkan amal shaleh barulah dikatakan iman itu sempurna.
6
 

Secara faktual, usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga 

pendidikan baik lembaga formal, informal dan nonformal serta melalui 

berbagai macam cara terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa akhlak perlu dibentuk, dibina, dididik dan dibiasakan. 

Dari hasil pendidikan pembinaan dan pembiasaan itu, ternyata membawa 

hasil bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia. 

                                                           
4
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Demikian pula sebaliknya, jika generasi dibiarkan tidak dididik, tanpa 

bimbingan dan tanpa pendidikan, ternyata membawa hasil menjadi anak yang 

jahat.
7
 Oleh karena itu, materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

khususnya Akidah Akhlak bukan hanya untuk dihafalkan, akan tetapi harus 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini memberikan pengertian bahwa pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan 

latihan agar peserta didik mampu meyakini, memahami, dan mengamalkan 

materi pelajaran Akidah Akhlak yang dipelajarinya dengan benar serta 

bersedia mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

Siswa yang telah belajar tentang mata pelajaran Akidah Akhlak 

diharapkan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari agar 

tujuan dari pembelajaran bisa tercapai tidak hanya pada ranah kognitif saja 

tetapi juga ranah psikomotorik terlebih lagi pada ranah afektif. Dari hasil 

wawancara yang telah penulis lakukan pada salah seorang guru Akidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok yang bernama “M.Rifa’i 

S.Ag” bahwa beliau telah melakukan berbagai cara seperti menggunakan 

strategi yang berbeda-beda, metode, serta pendekatan kepada peserta didik 

agar peserta didik tidak hanya sekedar paham dan mengetahui materi 

pelajaran Akidah Akhlak akan tetapi mampu untuk merealisasikannya dalam 
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kehidupan.
8
 Serta didukung juga oleh tata tertib dan peraturan sekolah yang 

berhubungan dengan akhlak seperti menghormati guru kapan dan dimana saja 

berada dan saling menghargai sesama siswa, ikut bertanggung jawab atas 

pemeliharaan gedung, peralatan inventaris dan lingkungan madrasah, dilarang 

berkelahi dan main hakim sendiri, siswa wajib membuang sampah pada 

tempatnya setelah makan dan minum serta siswa tidak dianjurkan untuk 

makan dan minum saat sedang berjalan.
9
 

Siswa yang memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari 

dia akan dapat menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, siswa 

yang memiliki akhlak yang baik akan memahami tugas dan kewajibannya 

sebagai siswa. Dia akan menghormati guru, mendengarkan ketika guru 

sedang menerangkan materi pelajaran, bergaul dengan teman secara baik, dan 

mengerjakan tugas sekolah dengan sepenuh hati. 

Namun pada kenyataannya banyaknya pelajar yang mempunyai nilai 

yang tinggi namun akhlak yang dimiliki rendah. Hal ini dapat terjadi karena 

dalam proses Pendidikan Agama Islam lebih banyak terkonsentrasi pada 

persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta 

amalan-amalan ibadah praktis. Pendidikan Agama Islam terasa kurang terkait 

persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif 

                                                           
8
M. Rifai, S.Ag, Guru Akidah Akhlak MTs YPI Kuala Enok, Wawancara, Kuala Enok, 6 

April 2018. 
9
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menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu di internalisasikan pada diri 

seseorang dalam kehidupannya.
10

 

Berdasarkan studi pendahulu yang penulis lakukan di Madrasah 

Tsanawiyah YPI Kuala Enok, ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa 

hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak siswa baik. Hal ini 

dapat dilihat pada gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Nilai harian dari rata-rata siswa sudah mencapai KKM 

2. Nilai ulangan dari rata-rata siswa sudah mencapai KKM 

3. Nilai rata-rata siswa sudah mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 75. 

Namun penulis masih menemukan gejala-gejala mengenai akhlak 

siswa, sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa yang kurang sopan terhadap gurunya 

2. Masih ada siswa yang kurang jujur dalam belajar 

3. Masih ada siswa yang belum mengucapkan salam ketika masuk ke ruang 

majelis guru dan kelas 

4. Masih ada siswa yang suka mengganggu temannya ketika guru 

menjelaskan pelajaran 

5. Masih ada siswa yang kurang taat dengan peraturan sekolah 

6. Masih ada siswa yang suka berbicara kasar 

7. Masih ada siswa yang suka mengejek temannya 

8. Masih ada siswa yang suka bullying di media sosial. 

                                                           
10

Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, 

Manajemen, Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2009), h. 56. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah judul,“Korelasi antara Hasil 

Belajar Kognitif dalam Bidang Studi Akidah Akhlak dan Akhlak Siswa 

di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis mengemukakan penjelasan 

terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu: 

a. Korelasi diberi pengertian sebagai “ hubungan antar dua variabel atau lebih”.
11

 

b. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang 

mengikuti proses belajar mengajar.
12

 Hasil belajar yang peneliti maksudkan 

adalah hasil belajar kognitif pada bidang studi Akidah Akhlak yang dicapai 

siswa setelah mengikuti test, latihan soal dan ulangan harian yang berbentuk 

nilai atau skor yang terdapat dalam buku nilai. 

c. Akhlak adalah suatu sistem yang melekat pada individu yang menjadikan 

seseorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, lalu mejadi sifat 

pada diri seseorang tersebut. Apakah sifat-sifat itu terdidik kepada yang baik, 

dinamakan akhlak baik (mahmudah), jika sifat seseorang itu buruk, maka 

dinamakan akhlak buruk (mazmumah).
13
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 179. 
12

Purwanto, op.cit., h. 46. 
13

Nasharuddin, op.cit., h. 207. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah yang relevan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak 

siswa di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar kognitif dalam 

bidang studi Akidah Akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala 

Enok? 

c. Bagaimana akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok? 

d.  Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak siswa di 

Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok? 

e. Apakah ada korelasi yang signifikan antara hasil belajar kognitif dalam 

bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak siswa di Madrasah Tsanawiyah 

YPI Kuala Enok? 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya identifikasi masalah di atas, maka penulis 

membatasi masalah dengan memfokuskan penelitian pada korelasi antara 

hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak siswa 

pada kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalahnya: apakah ada korelasi yang signifikan antara hasil belajar 

kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak siswa di Madrasah 

Tsanawiyah YPI Kuala Enok? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara hasil 

belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak siswa di 

Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan tugas 

akhir penulis pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd ).  

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat membantu menambah wawasan 

peneliti sebagai calon guru terkait dengan hasil belajar kognitif 

dalam bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak siswa. 

2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah dalam pengambilan tindakan untuk selanjutnya 

terkait hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dan 

akhlak siswa tersebut. 

3. Bagi pihak guru penelitian ini sebagai bahan evaluasi, memberikan 

informasi dan masukan kepada semua pihak serta bisa menjadi 
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pedoman dalam mengambil tindakan-tindakan terkait pada hasil 

belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dan akhlak siswa. 

4. Bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan memiliki arti akademis sebagai sumbangan pemikiran 

untuk memperkaya keilmuan secara teoritis serta menjadi petunjuk 

sekolah dalam mengambil keputusan terutama yang berhubungan 

dengan hasil belajar kognitif dalam bidang studi Akidah Akhlak dan 

akhlak siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


