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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peranan Pendidikan dalam mengadakan perubahan masyarakat ialah 

sebagai alat terpenting untuk menjaga diri dan memelihara nilai-nilai positif. 

Pendidikan mengemban dua tugas utama yang saling kontradiktif, yaitu 

melestarikan dan mengadakan perubahan. 

Dalam penjelasan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa manusia membutuhkan pendidikan 

dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/cara lain 

yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan 

Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu 

tujuan Negara Indonesia.
1
 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demo-kratis serta bertanggung jawab.
2
 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, berkenaan dengan 

tanggung jawab ini di dunia pendidikan diajarkan beberapa macam mata 

pelajaran seperti PPKN, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Pendidikan Agama Islam dan lain sebagainya. Semua mata pelajaran itu 

mempunyai fungsi dan tujuan yang penting bagi siswa dalam proses 

perkembangannya. 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.  

Menurut Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama  Islam adalah suatu 

usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami kandungan ajaran islam secara menyeluruh, menghayati makna 

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup.
3
 

Pendidikan Agama Islam muncul beberapa mata pelajaran yang 

langsung berhubungan erat dengan pendidikan Agama Islam diantaranya 
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adalah mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, Fiqh, Akidah Akhlak, Bahasa Arab, 

dan Sejarah Kebudayaan Islam.
4
 

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, Pendidikan Akidah Akhlak adalah 

bagian dari Pendidikan Agama Islam yang sangat penting ditanamkan dalam 

diri manusia dan kehidupan sehari-hari, karena Pendidikan Akidah Akhlak 

merupakan Pendidikan yang diperoleh anak sejak dini hingga tumbuh dewasa. 

Oleh karena itu Nabi SAW, sangat mengutamakan agar umatnya selalu 

mencerminkan Akidah yang benar dan Akhlak yang mulia, sehingga di dunia 

mendapat tempat terhormat dan disenangi oleh sesama manusia serta mendapat 

balasan dari Allah SWT. Pribadi Rasulullah SAW, adalah contoh yang paling 

tepat untuk dijadikan teladan dalam bentuk pribadi yang Akhlakul Karimah, 

sebagai mana Firman Allah SWT : Surat Al-Ahzab (33):21 

                        

        

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”
5
 

Berdasarkan Firman Allah di atas jelaslah bahwa Pendidikan Akhlak 

untuk membentuk Akhlak yang mulia bagi anak maka haruslah mengacu pada 

Akhlak Rasulullah SAW. Untuk membentuk Akhlak ini maka diperlukan 
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Pendidikan, tidak hanya Pendidikan dalam keluarga saja tetapi yang lebih 

penting adalah disekolah, karena dengan demikian lebih membentuk 

kepribadian anak dalam bersosialisasi dengan Guru dan temannya. Pendidikan 

yang diperoleh dilembaga sekolah tidak hanya berhubungan dengan ilmu sosial 

dan ilmu pasti, tetapi juga ilmu Pendidikan Agama Islam, salah satu bagian 

dari Pendidikan Agama  Islam itu ialah Materi Akidah Akhlak. 

Materi Pelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu bimbingan 

untuk mengetahui ketentuan-ketentuan syariat Islam, materi Pelajaran Akidah 

Akhlak ialah suatu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing untuk  

dapat mengetahui, memahami dan meyakini Akidah Islam serta dapat 

membentuk dan mengamalkan Tingkah laku yang baik yang sesuai dengan 

ajaran Islam, yang kemudian menjadi dasar pendangan dan pegangan dalam 

kehidupannya, keluarganya, dan masyarakat lingkungnnya.
6
 Salah  satu upaya 

untuk mewujudkan ciri khas Agama Islam melalui penciptaan suasana 

keagamaan di madrasah ialah mengupayakan agar setiap tenaga kependidikan 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran islam.
7
 

Melihat pendapat diatas di jelaskan bahwa bidang studi Akidah 

Akhlak sangat penting diajarkan kepada siswa, karena bidang studi Akidah 

Akhlak yang diterima siswa dilembaga Pendidikan Formal dapat membimbing 

anak agar meyakini Akidah Islam serta membentuk Perilaku yang sesuai 

dengan ajaran yang diterimanya.  
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Pemahaman (comprehention) adalah suatu kemampuan menangkap 

makna suatu bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan cara 

menginterpretasi dan menyatakan kembali kedalam bentuk lain atau 

menerjemahkan bahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.
8
 

Jadi Pemahaman ialah kemampuan untuk menangkap makna atau 

memahami inti dari suatu materi yang sedang diajarkan, kemudian mampu 

menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri. Oleh karena itu didalam proses 

belajar mengajar, seseorang dapat memahami isi dan pelajaran yang diberikan 

oleh Guru. Karena materi Pelajaran ialah isi yang diberikan kepada siswa saat 

berlangsungnya proses Belajar Mengajar. 

“Mardia Hayati Mengatakan bahwa materi Pelajaran menempati 

posisi yang yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang 

harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai 

sasaran.
9
 Taksonomi membuat klasifikasi tujuan Pendidikan menjadi 

tiga ranah, yakni ranah Kognitif, Afektif dan Psikomotor.”
10

 

 

Berdasarkan ketiga ranah tersebut diatas penulis akan melihat 

kemampuan siswa dalam memahami materi Akidah Akhlak yang akan dilihat 

hubungannya terhadap Perilaku siswa. dengan memahami meteri Pelajaran 

oleh siswa, maka akan mendapat hasil tes yang tinggi atau hasil yang bagus 

akan mencerminkan hasil belajar atau prestasi yang baik akan berpengaruh 

kepada Perilaku  siswa itu sendiri. Dimana hasil belajar yang baik akan 

tercermin Perilaku yang baik dan apa bila hasil belajar siswa yang rendah akan 

mencerminkan pula pada Perilaku yang tidak baik.  
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Penelitian ini diarahkan kepada Pengaruh Hasil Tes Materi Akidah 

Akhlak terhadap Perilaku Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pasantren 

Darussakinah Batu Bersurat, penelitian ini penting dilakukan karena 

diharapkan dengan Pendidikan Akhlak yang diterima siswa akan menghasilkan 

Perubahan Perilaku sesuai dengan Pendidikan Akhlak yang diterimanya. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis laksanakan di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pasantren Darussakinah, bahwasanya penulis menemukan 

Pemahaman siswa tentang meteri Akidah Akhlak cukup baik. Hal ini ditandai 

oleh gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya tentang 

materi Akhlak Terpuji 

2. Siswa mendapatkan nilai yang bagus ketika diadakan ulangan harian oleh 

gurunya tentang materi Akhlak Terpuji 

3. Siswa mendapatkan nilai ujian tengah semester yang bagus pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak 

4. Siswa mendapatkan nilai rapor yang bagus pada mata Pelajaran Akidah 

Akhlak 

Namun masih ada sebagian siswa yang memiliki Perilaku yang 

menyimpang atau perilaku yang kurang baik. Hal ini terlihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa yang berbohong kepada Guru Di sekolah 

2. Masih ada siswa yang berkelahi di dalam kelas 

3. Masih ada siswa yang Ribut saat proses Pembelajaran berlangsung 
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4. Masih ada siswa yang mengeluarkan perkataan kotor kepada teman-

temannya 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul :“ PENGARUH HASIL TES MATERI 

AKIDAH AKHLAK TERHADAP PERILAKU SISWA DI MADRASAH 

TSANAWIYAH PONDOK PASANTREN DARUSSAKINAH BATU 

BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.”  

B. Penegasan Istilah 

1. Tes ialah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
11

. hasil ialah menunjuk 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktifitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.
12

 Jadi hasil tes adalah 

hasil perolehan dari pengetahuan, intelegensi, dan kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa.  hasil tes yang penulis maksudkan dalam penelitian ini  

ialah hasil tes siswa tentang materi  Akhlak terpuji kepada sesama kelas 

VIII di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pasantern Darussakinah. 

2. Materi Pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang 

telah ditntukan.
13

 Adapun materi pelajaran Akidah Akhlak di kelas VIII 

semester genap ialah Iman kepada Rasul-Rasul Allah, Mukzizat Allah, 

Akhlak terpuji kepada sesama, Akhlak tercela kepada sesama. Materi 
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pelajaran yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah materi pelajaran 

Akidah Akhlak yaitu Akhlak Terpuji Kepada Sesama. 

3. Perilaku adalah berupa sikap, ucapan, dan tindakan seseorang.
14

 Perilaku 

atau aktifitas merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang 

mengenainya.
15

 Jadi perilaku ialah sikap yang dimiliki manusia dalam 

melakukan tindakan atau berbuat. Perilaku atau tingkah laku bisa diartikan 

sikap seseorang yang dimanisfestasikan dalam tindakan atau perbuatan. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Hasil tes materi pelajaran Akidah Akhlak siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pasantren Darussakinah Batu Barsurat 

Kecamatan XIII Koto Kampar ? 

b. Bagaimana Perilaku siswa Di Madrasah Tsawiyah Pondok Pasantren 

Darssakinah Batu Barsurat Kecamatan XIII Koto Kampar ? 

c. Apakah ada Pengaruh Hasil tes Materi Pelajaran Akidah Akhlak 

terhadap Perilaku siswa Di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pasantren 

Darussakinah Batu Barsurat Kecamatan XIII Koto Kampar ? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat pada 

Identifikasi masalah di atas, dan karena keterbatasan waktu, tenaga, dana, 
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serta agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti hanya berkenaan dengan “Pengaruh Hasil 

tes materi Akidah Akhlak terhadap Perilaku Siswa Di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pasantren Darussakinah Batu Bersurat Kecamatan 

XIII Koto Kampar”. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalahnya 

adalah: “Apakah ada pengaruh yang signifikan hasil tes materi Akidah 

Akhlak terhadap perilaku siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pasantren Darussakinah Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar ?”. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara hasil tes materi Akidah Akhlak terhadap perilaku siswa 

di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pasantren Darussakinah Batu Bersurat 

Kecamatan XIII Koto Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak 

yang terkait yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi siswa, untuk mengetahui dan lebih meningkatkan kemampuannya 

dalam memahami materi Akidah Akhlak dan dapat menerapkan 

Perilaku yang baik dalam Masyarakat. 
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b. Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam memberikan materi 

pelajaran Akidah Akhlak  dan penerapannya oleh siswa dalam proses 

belajar dalam Masyarakat. 

c. Bagi peneliti, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman 

materi Akidah Akhlak terhadap Perilaku siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pasantren Darussakinah Batu Bersurat Kecamatan 

XIII Koto Kampar. 

d. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 


