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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar Akidah Akhlak

Pendidikan adalah sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia.

Tanpa adanya pendidikan manusia tidak akan bisa berada pada posisi

sebagai manusia yang seutuhnya dan ada kemungkinan manusia tersebut

akan berada pada posisi yang sama dengan hewan (binatang). Sudah

menjadi suatu kenyataan, bahwa pendidikan merupakan suatu masalah

yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan manusia itu sendiri, karena tanpa pendidikan manusia tidak

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap kegiatan pendidikan

tidak terlepas dari proses belajar mengajar. Proses belajar merupakan

proses manusia untuk mencapai berbagai kompetensi, keterampilan dan

sikap. melalui belajar manusia akan tahu tentang hal-hal yang baru.

Dalam undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (1)

disebutkan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.”8

8Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm.
45
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Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah kemampuan yang

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.9 Menurut

Djamarah hasil belajar adalah hasil penelitian pendidikan tentang

kemajuan siswa setelah dilakukan aktifitas belajar. 10

Supaya dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan

pengajaran perlu dilakukan usaha atau tidakan penilaian atau evaluasi.

Penilaian atau evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan

atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Hasil yang di peroleh

dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil belajar atau prestasi belajar.

Prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah

melakukan kegiatan belajar, ada juga yang menyebutkan sebagai istilah

hasil belajar.

Memang tidak semua orang menyadari bahwa setiap saat kita selalu

melakukan pekerjaan evaluasi. Dalam beberapa kegiatan sehari-hari, kita

jelas-jelas mengadakan pengukuran dan penilaian.

Dari dua kalimat diatas kita sudah menemui tiga buah istilah yaitu

evaluasi, pengukuran dan penilaian. Sementara orang memang lebih

cendrung mengartikan ketiga kata tersebut sebagai suatu pengertian yang

sama sehingga dalam memakainya hanya tergantung dari kata mana yang

sedang siap untuk kita ucapkan. Akan tetapi sementara orang yang lain,

membedakan ketiga istilah tersebut. Dan untuk memahami persamaan,

9Nana Sudjana, 1995, Op.Cit., hlm. 27
10Saiful Bahri Jamarah, Prestasi Belajar & Kompetensi Guru, Surabaya: Usaha Nasional,

2002, hlm. 104
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perbedaan, ataupun perbedaan antara ketiganya dapat di pahami melalui

pengertian sebagai berikut:

a. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran,

pengukuran bersifat kualitatif.

b. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan

ukuran baik buruk, bersifat kualitatif.

c. Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas, yakni mengukur

dan menilai.

Didalam istilah asingnya, pengukuran adalah measurement,

sedangkan penilaian adalah evaluastion. Jadi, evaluasi berarti menilai

(tetapi dilakukan dengan mengukur telebih dahulu).

Penilaian pendidikan, meskipun memiliki makna yang lebih luas,

namun pada awalnya pengartian evaluasi pendidikan selalu dikaitkan

dengan prestasi belajar siswa. Definisi yang pertama dikembangkan oleh

Ralph Tyler. Ahli ini mengakatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah

proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa,

dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana

yang belum dan apa sebabnya. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh

dua orang ahli lain, yakni Cronbach  dan Stufflebeam. Tambahan definisi

tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh

mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya

dikelas. Guru adalah pihak yang bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan
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demikian, guru patut dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang

mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam hal

ini guru bertugas mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang

dipelajari oleh siswa atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang

dirumuskan.

Dalam dunia pendidikan, khususnya dunia persekolahan, penilaian

mempunyai makna ditinjau dari berbagai segi yaitu sebagai berikut :

a. Makna bagi siswa

Dengan diadakannya penilaian, maka siswa dapat mengetahui

sejauh mana  siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan

oleh guru. Hasil yang diperolh siswa dari pekerjaan menilai ini ada

dua kemungkinan yaitu :

1) Memuaskan

Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hal itu

menyenangkan, tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada

kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan memperoleh

motivasi yang cukup brsar untuk belajar yang lebih giat, agar lain

kali mendapat hasil yang memuaskan lagi. Keadaan sebaliknya

dapat terjadi, yakni siswa sudah merasa puas dengan hasil yang

diperoleh dan usaha yang kurang gigih untuk lain kali.

2)Tidak memuaskan

Jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan

berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi. Maka ia
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akan belajar giat. Namun demikian, keadaan sebaliknya dapat

terjadi. Ada beberapa siswa yang lemah kemauannya, akan

menjadi putus asa dengan hasil kurang memuaskan yang telah

diterimanya.

b. Makna bagi guru

1) Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui

siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya

karena sudah berhasil menguasai bahan. Dengan petunjuk ini guru

dapat lebih memusatkan perhatian kepada siswa-siswa yang  belum

berhasil. Apalagi jika guru tahu akan sebab – sebabnya, ia akan

memberikan perhatian yang memusat dan memberikan perlakuan

yang lebih teliti sehingga keberhasilan selanjutnya dapat

diharapkan.

2) Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat

bagi siswa sehingga untuk  memberikan pengajaran diwaktu yang

akan datang tidak perlu diadakan perubahan.

3) Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat

atau belum. Jika sebagaian besar siswa memperoleh angka jelek

pada penilaian yang diadakan, mungkin hal ini disebabkan oleh

pendekatan atau metode yang kurang tepat. Apabila demikian

halnya, maka guru harus mencoba mencari metode lain dalam

mengajar.



14

c. Makna bagi sekolah

1) Apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana

hasil belajar siswa-siswanya, dapat diketahui pula apakah kondisi

belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan

atau belum. Hasil belajar merupakan cermin kualitas suatu sekolah.

2) Imformasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk

sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi

perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang.

3) Informasi yang diperoleh dari tahun ketahun, dapat digunakan

sebagai pedoman bagi sekolah, yang dilakukan oleh sekolah sudah

memebuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan terlihat

dari bagusnya angka-angka yang diperoleh siswa.

Dengan mengetahui makna penilaian ditinjau dari beberapa segi

dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa

tujuan atau fungsi penilaian ada beberapa hal :

a. Penilaian berfungsi selektif

Dengan cara mengadakan penilaian guru mempunyai cara untuk

mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu

sendiri mempunyai tujuan, antara lain :

1) Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu.

2) Untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat

berikutnya.

3) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat biaya siswa.
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4) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah

dan sebagainya.

b. Penilaian berfungsi diagnostik

Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi

persyaratan maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui

kelemahan siswa, disamping itu, diketahui pula sebab-musabab

kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru

mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan

kelemahannya. Dengan diketahuinnya sebab-sebab kelemahan ini,

akan lebih mudah di cari cara untuk mengatasi.

c. Penilaian berfungsi sebagai penempatan

Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat,

adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan

cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu bentuk modul maupun

paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini

adalah adanya pengakuan  yang besar terhadap kemampuan

individual. Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-

sendiri sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan

dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi disebabkan karena

keterbatasan sarana dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual

kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih

bersifat melayani perbedaan kemampuan, adalah pengajaran secara

kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti dikelompok mana
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seorang siswa  harus ditempatkan, digunakan suatu  penilaian.

Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama, akan

berada dalam kelompok yang sama dalam belajar.

d. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan

Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui

sejauh mana suatu program berhasil diterapkan.11

Menurut Nana Sudjana sebagaimana dikutif oleh Tohirin,

pencapaian prestasi atau hasil belajar siswa merujuk kepada aspek-aspek

kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut

juga menjadi indikator belajar. Artinya prestasi atau nilai dari hasil belajar

harus mencangkup aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Karena

ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan, bahkan  membentuk hubungan hierarki.12

Dengan demikian pendidikan dikatakan berhasil apabila ada

perubahan-perubahan yang dialami siswa. Artinya apa yang dicapai oleh

siswa itu  merupakan akibat dari proses yang di tempuh siswa melalui

kegiatan dan program yang dirancang dan dilaksanakan guru dalam proses

belajar mengajar yang optimal cendrung menunjukkan hasil yang

bercirikan sebagai berikut :

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar

intrinsik pada diri siswa.

b. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya.

11Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2009,
hlm 1-11.

12Tohirin, Op.Cit.
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c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi diri siswa seperti akan tahan

lama diingatnya.

d. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh.

e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai hasil yang

dicapainya.13

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami mengenai makna

hasil belajar. Nilai adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu proses

aktivitas, sedangkan belajar pada dasarnya adalah suatu proses yang

mengakibatkan perubahan pada diri seseorang seperti perubahan

pemahaman, perubahan pengetahuan,sikap, tingkah laku, keterampilan,

dan aspek-aspek lain yang ada pada diri orang tersebut. Berbagai macam

tingkah laku inilah yang disebut kemampuan sebagai hasil belajar.14

Menurut para ahli ada beberapa macam hasil (nilai) belajar yaitu :

a. Menurut Horward Kingsley ada tiga macam hasil belajar yaitu :

1) Keterampilan dan kebiasaan.

2) Pengetahuan dan pengertian.

3) Sikap dan cita-cita.

b. Menurut Gagne membagi lima kategori hasil (nilai) belajar yaitu :

1) Imformasi verbal.

2) Keterampilan intelektual

3) Strategi kognitif

4) Sikap

13Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar  Mengajar, Bandung: Remaja Rosda
Karya, 1995, hlm. 56-57.

14Ibid., hlm. 22
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5) Keterampilan motoris.

Menurut Ngalim Purwanto:” Penilaian pada umumnya telah

ditentukan kriteria-kriteria bagi skala penilaiannya, seperti baik sekali,

baik, cukup, sedang dan kurang sekali.15 Sedangkan menurut Tohirin,

ukuran nilai hasil belajar di tampilkan dengan huruf dan angka seperti

tabel berikut :

TABEL II.1

UKURAN (NILAI) HASIL BELAJAR SISWA

Angka Huruf predikat
9—10

7--8

5—6

3—4

0—2

90--100

70--80

50--60

30--40

00—20

3,5--4,0

2,8--3,4

1,6--2,5

1,0--1,5

0,0--0,9

A

B

C

D

E

Baik Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

Berdasarkan ukuran di atas, tidak ada keharusan bagi guru termasuk

guru pendidikan agama Islam untuk menggunakan ukuran secara kaku.

Ukuran manapun bisa digunakan sebagai acuan dalam memberikan

ukuran-ukuran terhadap hasil belajar siswa, sepanjang sesuai dengan

aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.16

15Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Tehnik Evaluasi Pengajaran, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1997, hlm.75.

16Tohirin, Op.Cit., hlm. 160.
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2. Perilaku siswa

Dalam  kamus Bahasa Indonesia disebut bahwa perilaku adalah

tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap  lingkungan. Maka dapat kita

pahami bahwa apabila tanggapan siswa terhadap mata pelajaran akidah

akhlak positif maka  siswa akan berperilaku yang positif yang sesuian

dengan tuntunan yang dipelajarinya. Sdangkan menurut Zakiyah Daradjat,

moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai- nilai)

masyarakat, yang timbul dari hati bukan paksaan  dari luar yang disertai

juga oleh rasa tanggung jawab atas perilaku tersebut.17

Sedangkan Winkel menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan

proses perubahan diri, dari belum tahu kearah sudah tahu. Hasil belajar

mencerminkan keluasan dan kedalaman serta kerumitan kompetensi yang

dirumuskan dalam pengetahuan perilaku, keterampilan, sikap dan nilai

yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai teknik penilaian.18

Berdasarkan pendapat ilmuan diatas tentang hasil belajar, disini

penulis mengemukakan bahwa hasil belajar akidah akhlak dalam proses

pembelajaran merupakan salah satu tujuan menuju perubahan perilaku

yang ingin dicapai, untuk mengukur hasil belajar siswa. Para pakar tesebut

dalam mengartikan hasil belajar  ini tidak jauh berbeda seperti yang

dikemukakan Nana Sudjana bahwa hasil belajar ini adalah merupakan

suatu kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman

belajarnya, begitu juga Djamarah dan Winkel baik dari segi konitif,

17Zakiyah Daradjat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, Jakarta: 1992, hlm. 63.
18Winkel, Psikologi Pengajaran, Jakarta: Grasindo, 1998, hlm. 46
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efektif, maupun dari segi psikomotorik. Jadi hasil belajar merupakan

perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa.

Perubahan - perubahan perilaku dalam diri manusia dapat diketahui

melalui persepsi. Persepsi yang dimaksud penulis yaitu : pengalaman yang

dihasilkan melalui indra penglihatan, pendengaran, dan sebagainya.

Bahwa setiap orang atau siswa mempunyai persepsi yang berbeda,

meskipun objeknya sama. Seseorang melakukan perilaku baik atau buruk

yaitu dengan asas motivasi. Begitu juga dengan siswa apabila melakukan

suatu perilaku yang baik atau buruk datangnya dari motivasi itu sendiri.

Motivasi yang dimaksud penulis yaitu dorongan untuk bertindak untuk

mencapai tujuan tertentu. Hasil dari dorongan diwujudkan dalam bentuk

perilaku.

Menurut Kolberg pertimbangan moral adalah penilaian tentang

benar dan salahnya suatu tingkah laku.19 Maka dapat kita pahami bahwa

apabila perilaku moral itu mempunyai prinsip dan aturan, pertimbangan

pada tiap individu, bahwa individu itu adalah mempunyai perilaku baik

yang sesuai yang tidak menyimpang dari moral yang di tentukan.

Pribadi yang kuat adalah buah dari pendidikan yang terencana,

sungguh dan benar. Ia menjelma dalam bentuk akhlak yang islami, yang

tinggi dan mulia, sebagaimana tujuan Rasul tercinta menyempurnakan

akhlak mulia.  Dan ini mustahil adanya tanpa ada pembinaan sejak dini,

sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya yaitu “Tidak ada sesuatu yang

19Kolberg, Tahap-Tahap Perkembangan Moral, Yogyakarta: Kamsius, 1995, hlm,75.
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memberatkan Mizan ( timbangan pada hari kiamat nanti ) melebihi akhlak

yang baik. (HR. Muttafaqun ‘alaih)”.20

Menurut peneliti bahwa siswa yang memiliki pemahaman yang

tinggi dari nilai-nilai yang terrkandung dalam pelajaran akidah akhlak

maka siswa mendapat prestasi (nilai) belajar yang tinggi sehingga perilaku

yang dimunculkan seharusnya adalah perilaku yang sesuai dengan ajaran

agama Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang

tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam, 68:4.







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.

Menurut Zakiyah Daradjat, bahwa perilaku moral (baik) yang

terpenting di dalam agama adalah :

a. Berkata jujur yaitu perkataan yang sesuai dengan kejadian yang

sebenarnya.

b. Berbuat benar yaitu perbuatan yang tidak menentang aturan yang

berlaku.

c. Berlaku adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya.

d. Berani, yaitu kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi suatu

peristiwa.21

20Tatik Ummu Hanan, Akhlak Islami si Buah Hati Pendidikan Akhlak Ala Nabi, Solo:
Pustaka Arofah, 2006, hlm. 9
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Diantara akhlak terpuji terhadap diri sendiri dan kehidupan yang

mesti di realisasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari yang telah di

pelajari di MTs tersebut adalah :

a. Inovatif

b. Kreatif

c. Produktif

d. Kooperatif

e. Kompetitif.22

Maka didalam pelajaran akidah akhlaklah yang menjelaskan

perbuatan baik dan buruk, mana perbuatan yang pantas dan mana yang

tidak pantas dilakukan. Walaupun perilaku terbentuk karena lingkungan,

namun faktor individu itu sendirilah yang menentukan.

Berdasarkan landasan teori diatas,  Menurut Siti Partini

pembentukan dan perubahan perilaku dipengaruhi oleh dua faktor :

a. Faktor Internal, berupa kemampuan menyeleksi dan mengolah atau

menganalisis pengaruh yang datang adari luar, termasuk minat dan

perhatian.

b. Faktor eksternal, berupa faktor diluar individu yaitu pengaruh

lingkungan yang diterima.23

21Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Jakarta:
1995, hlm. 64.

22Masan AF, Pendidikan Akidah Akhlak, Jakarta: Karya Toha Putra, 2005, hlm, 35.
23Zakiyah Dradjat, Op.Cit., hlm, 96.
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B. Penelitian Relevan

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmalinda,

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011 dengan judul

“Hubungan Keaktifan Siswa Bertanya dengan Prestasi Belajar Pada Mata

Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Kampar Timur Kabupaten

Kampar”. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis

yaitu sama-sama meneliti prestasi atau nilai siswa pada Mata Pelajaran

Akidah Akhlak, tetapi penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan

penelitian penulis yaitu peneliti menfokuskan pada hubungan prestasi atau

nilai pembelajaran aqidah akhlak siswa dengan prilaku siswa di Madrasah

Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan

sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Madrasah Aliyah

Kampar Timur Kabupaten Kampar pada Tahun 2011.

2. Penelitian relevan yang kedua yaitu korelasi antara aktivitas membaca

buku agama dengan akhlak siswa, penelitian ini dilakukan oleh

Nurjannah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan di Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kec. Teluk Meranti,

Pelalawan pada Tahun 2003. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah

mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama- sama

meneliti Akhlak atau perilaku siswa, tetapi penelitian ini juga mempunyai

perbedaan dengan penelitian penulis yaitu korelasi antara aktivitas

membaca buku agama Islam, sedangkan penulis melakukan penelitian ini



24

yaitu di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam Kec. Langgam Kab.

Pelalawan sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian di

Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kec. Teluk Meranti, Pelalawan pada

Tahun 2003.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi penyimpangan dan

sekaligus memudahkan penelitian. Berkenaan dengan hasil belajar akidah

akhlak dengan perilaku siswa.

Nilai atau hasil belajar dalam pembelajaran akidah akhlak yang di

maksud dalam penulisan ini adalah nilai tes siswa atau nilai raport semester

siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak yang merupakan gambaran dari

kemampuan siswa menerima pelajaran, setelah itu siswa dapat

mengimplementasikan hasil belajar akidah akhlak tersebut dengan perilaku

sehari-hari, baik di lingkungan Sekolah, keluarga serta masyarakat. Hasil

belajar akidah akhlak disini adalah pendidikan akidah akhlak yang meliputi

bidang keimanan dan akhlak.

Sedangkan untuk mengukur perilaku atau tingkah laku disini adalah

aktivitas atau kegiatan siswa di  Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam

Kec. Langgam Kab.Pelalawan. Misalnya terjadi perkelahian sesama siswa

maka guru berusaha untuk mendamaikan dan memberi nasehat, pemahaman

kearah yang baik, dan bermaaf-maafan dan berjanji tidak akan mengulangi
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lagi, tetapi apabila siswa melanggar peraturan Madrasah, maka orang tuanya

di panggil untuk membicarakan kelanjutan belajar siswa tersebut.

Untuk menyaring data di lapangan, penulis menggunakan indikator

siswa yang berperilaku terpuji di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah

Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan sebagai berikut :

1. Siswa mengucapkan salam ketika masuk ke dalam ruang kelas.

2. Siswa tidak mencontoh atau menyontek dalam ulangan.

3. Siswa mengerjakan tugas-tugas sekolah, atau tugas lain yang diberikan

oleh guru.

4. Siswa mengikuti kegiatan yang diadakan Sekolah sesuai dengan jadwal.

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru pada saat proses pembelajaran.

6. Siswa tidak mengejek teman dengan panggilan yang mencemooh.

7. Siswa tidak membuat keributan saat guru menjelaskan materi.

8. Siswa datang pada setiap kegiatan sekolah sebelum waktu dimulai.

9. Siswa tidak keluar masuk kelas pada saat proses pembelajaran.

10. Siswa mengerjakan tugas piket kelas dan piket lain yang diterimanya.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan tinjauan teoretis  dan konsep operasional di atas

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar Akidah Akhlak

dengan perilaku siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam

Kec. Langgam Kab. Pelalawan.
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Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar Akidah Akhlak

dengan perilaku siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Langgam

Kec. Langgam Kab. Pelalawan.


