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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Pendidikan merupakan rangkaian kehidupan yang dilalui manusia baik 

secara sadar maupun tidak sadar. Dan pendidikan merupakan sistem dan cara 

meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. 

Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak 

menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, 

sekalipun dalam masyarakat terbelakang (primitif). 

Pendidikan sekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga, sebagai 

tempat pendidikan anak, menstimulasi berbagai aspek keluarga sebelum memasuki 

pendidikan lanjutan. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah (MTs), lembaga 

pendidikan perkembangan anak yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. 

Dalam pendidikan agama dan umum yang dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan 

mengangkat derajat orang berilmu. Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam 

Alqur an surat al-Mujadillah ayat 11: 

                               

Artinya “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.”.
1
 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya tujuan 
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pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh 

siswa sebagai peserta didik.  

Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak 

manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang 

dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan 

dengan rekayasa bangsa di masa mendatang, karena pendidikan merupakan salah 

satu kebutuhan asasi manusia, bahkan M. Natsir dalam Hujair AH. Sanaky  

menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut Pernyataan
2
. M. Natsir di atas 

merupakan indikasi tentang urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia, karena 

pendidikan itu sendiri mempunyai peranan sentral dalam mendorong individu dan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan demi 

mencapai kemajuan, dan untuk menunjang perannya di masa datang. 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia yang 

sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Pendidikan merupakan ialah proses 

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang tau sekelompok dalam 

mendewasakan manusia, 
3

Hewan juga "belajar", tetapi lebih ditentukan oleh 

instink, sedangkan bagi manusia, belajar berarti rangkaian kegiatan menuju 

"pendewasaan" guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Oleh karena itu berbagai 

pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan proses budaya untuk 

mengangkat "harkat" dan "martabat" manusia dan berlangsung sepanjang hayat. 

Bangsa Indonesia telah berketetapan bahwa melalui pendidikan setiap 

warga negara akan dikembangkan keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. Hal ini penting sebagai landasan yang kokoh dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai salah satu unsur pendidikan Nasional mempunyai makna yang paling 
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mendalam terhadap pembentukan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia 

seluruhnya. 

Sebagai manifestasi dari tujuan tersebut maka bab II Pasal 4 UUD 

pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa. 

"Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan " 
4
 

 

Perumusan di atas dapat dilihat bahwa unsur keimanan dan ketakwaan 

memiliki makna yang esensial dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. 

Manusia seutuhnya dalam bahasa agama Islam dikatakan insan kamil yang 

merupakan tujuan utama dari pendidikan Islam. Menurut Mahmud Junaidi dalam 

Ismail dkk, Insan kamil tidak hanya berdimensi vertikal tapi juga horizontal, tidak 

hanya beraspek materi melainkan juga inmaterial. Keduanya harus diwujudkan 

dalam kehidupan tanpa memandang mana yang lebih penting dan lebih berarti.
5
 

Sehingga pendidikan dalam kerangka ini adalah merupakan proses dari upaya 

manusia mengembangkan segenap potensi baik jasmani (hominisasi) maupun 

rohaninya (humanisasi) agar menjadi pribadi yang seimbang, sebagai warga negara 

yang baik dan siap menerima dan mengembangkan budaya bangsa (sosialisasi). 

Unsur penting yang perlu diaktualisasikan dalam mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, dalam hal ini iman adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh orang 

yang bertakwa, karena tidak mungkin takwa dapat eksis tanpa adanya iman dalam 

kalbu seseorang. Oleh karena itu iman yang benar akan melahirkan sikap takwa 
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yang benar pula dan iman tidak dapat dipahami hanya semata-mata tema yang 

sekadar niyah melulu.
6
 

Hasan Langgulung menjelaskan bahwa takwa dan segala dasar katanya 

terdapat dalam beratus-ratus ayat dalam al-qur'an, sedangkan nilai-nilai dalam 

al-qur'an dinyatakan sebagai akhlak. Nilai yang dimaksud adalah nilai persamaan 

(Al-akhlak Al-ijtimaiyah), nilai keagamaan dan kenegaraan (Al-akhlak 

Ad-diniyah).
7
 

Menurut Imam Bernadib Unsur berikutnya dari manusia Indonesia 

seutuhnya adalah budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur ini perlu 

menunjukkan kepada landasan agama atau sistem nilai yang lainnya. Dalam agama 

Islam komponen ini disebut akhlak karimah. Akhlak dalam Islam menempati posisi 

yang sangat esensial, karena kesempurnaan iman seorang muslim ditentukan oleh 

kualitas akhlaknya, semakin tinggi akhlak seseorang berarti semakin berkualitas 

agamanya.
8
 

Keluarga adalah lingkungan pertama dimana manusia hidup dan 

mendapatkan bimbingan. Dalam keluarga tumbuh berbagai bakat, terbentuk 

pemikiran, dan remaja beraktivitas dalam keluarga. Keluarga adalah institusi 

pendidikan utama untuk membentuk dan membangun generasi. Entah itu dengan 

pendidikan yang baik atau buruk, yang akan menghasilkan kebaikan atau 

keburukan, perasaan tertata atau tersesat, masyarakat akan membaik atau rusak, 

umat akan menguat atau justru melemah.
9
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Menurut Zakiah Daradjat menuturkan bahwa keluarga adalah wadah 

pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam 

keluarga itu menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula, jika tidak, 

tentu akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut.
10

 

Pendidikan Agama berkaitan erat dengan pendidikan akhlak, tidak 

berlebihan bila dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Islam. Sebab yang baik adalah 

yang baik menurut Islam dan yang buruk adalah yang dianggap buruk oleh Islam, 

sehingga nilai-nilai akhlak, keutamaan-keutamaan akhlak dalam masyarakat Islam 

adalah akhlak dan keutamaan yang diajarkan oleh agama, orang muslim tidak 

sempurna agamanya sehingga akhlaknya menjadi baik.  

Pendidikan agama dalam keluarga pada wali kelas di MTs Raoudlotul 

Mubtadiin Blondo bermacam-macam karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain tinket pendidikan orang tua, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. 

Factor tersebut memang masih ada dan masih kental pada para wali murid siswa di 

MTs Raoudlotul Mubtadiin Blondo Magelang.   

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dari pengamatan sementara dan perbincangan kecil yang dilakukan 

terhadap beberapa guru, khususnya guru MTs, mengatakan bahwa siswa-siswi 

kelas VII MTs Roudhlotul Mubtadiien Blondo Mungkid memiliki tingkah laku 

yang baik dan menjalankan ajaran agama mereka dengan baik, seperti 

melaksanakan sholat, bertutur kata yang sopan, jujur, amanah dan suka membantu 

teman. 

Berdasarkan temuan di atas peneliti berpendapat, bahwa hal itu sangatlah 

dipengaruhi oleh perhatian orang tua dan penanaman nilai-nilai terutama nilai-nilai 

keagamaan yang baik terhadap anak-anak mereka. 
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Untuk mengetahui lebih jelasnya, penulis mencoba meneliti lebih jauh 

dengan mengangkat judul: “pengaruh pendidikan agama dalam keluarga terhadap 

akhlak siswa kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo kecamatan Mungkid 

Kabupaten Magelang. 

 

C. Telaah Pustaka 

Ada beberapa penelitian dalam kajian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian skripsi dari Musyafa (Undaris Unggaran, 2016) yang berjudul 

“Korelasi Antara Kantin Kejujuran Dengan Akhlak Siswa Pada MA Yajri 

Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 2016“
11

  Berdasarkan 

hasil analisi penelitiannya antara kantin kejujuran dengan akhlak siswa MA 

YAJRI Payaman ada hubungan yang signifikan. Artinya bahwa kantin kejujuran 

dan akhlak siswa di MA YAJRI Payaman ada hubungan yang saling menunjang 

dan berkaitan. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa sangat 

besar pengaruh kantin kejujuran (variabel x) terhadap Akhlak siswa MA YAJRI 

Payaman  (variabel y), karenanya semakin besar angket kantin kejujuran, maka 

akan semakin tinggi pula akhlak siswa MA YAJRI Payaman. Dalam hal ini 

peneliti mencari data dan persamaan pada akhlak siswa yaitu pada variable Y.  

2. Skripsi Nasrul Arif Rahmanullah, Hubungan antara Pendidikan Agama Islam 

dalam Keluarga dengan Perilaku Keagamaan Siswa Kelas XI SMP Negeri 3 

Gamping Sleman Yogyakarta.
12

 Skripsi. Yogyakarta: jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2014, Orang tua dalam hal ini ibu 

dan ayah memegang peranan penting dalam perkembangan kepribadian anak, 

khususnya dalam pembentukan perilaku beragama pada anak. Proses pembinaan 

perilaku beragama pada anak menurut Pendidikan Agama Islam adalah dengan 
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latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan yang sesuai dengan perkembangan 

jiwa anak. Pembiasaan dan latihan (drill) yang merupakan pengalaman bagi anak 

sejak kecil akan menjadi unsur yang terpenting dalam pribadinya dan 

mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap kehidupan anak. Pendidikan 

Agama Islam berkait erat dengan perilaku beragama anak. Peneliti mengambl 

persamaan dengan skripsi ini pada pendidikan agama islam pada keluarga atau 

variable X terhadap penelitian ini. 

3. Skripsi saudara Maesaroh dengan judul “Pengaruh Pendidikan Agama 

Terhadap Akhlak Santri Pada TPQ Al  Asjrofi Dusun Kedon Desa Rejosari 

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2015”
13

, Hasil dari 

penelitian ini adalah Ada pengaruh yang signifikan pendidikan agama terhadap 

akhlak santri TPQ Al Ajsrofi dusun Kedon Desa rejosari Kecamatan bandongan 

Kabupaten Magelang tahun 2015. 

Dari uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian dengan 

variabel pengaruh pendidikan agama dalam keluarga terhadap akhlak siswa 

masih perlu untuk dilakukan penelitian. 

 

D. Penegasan Istilah 

a. Pendidikan agama 

Zuhairini menegaskan bahwa pendidikan agama adalah usaha untuk 

membimbing kearah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis 

dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran islam, sehingga 

terjalin kebahagiaan dunia dan akhirat.
14

 

Jadi pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa pendidikan agama 

memang harus dilaksanakan minimal melalui mata pelajaran di semua jenjang 
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dan jurusan. Hal ini dilakukan demi terciptanya masyarakat yang sesuai dengan 

dasar negara kita, yaitu semua kegiatan dan sikap warga negara Indonesia 

berlandaskan atas dasar ketuhanan yang maha esa, dengan mengamalkan 

semua ajaran agama yang dianutnya 

b. Pengertian Keluarga 

Menurut Djamarah Syaiful Bahri menyatakan bahwa “ keluarga adalah 

“Sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan pernikahan, di dalamnya hidup 

bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup 

bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun 

dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia 

dan sejahtera lahir dan batin”.
15

 

Sedakan menurut soeloeman dalam Djamarah mendefinisikan keluarga 

adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal 

bersama dan masing-masing anggota merasakan pertautan batin sehingga 

saling mempengaruhi dan saling memperhatikan.
16

 

c. Pengertian Akhlak 

Menurut Yunahar Ilyas bahwa akhlak berasal dari bahasa arab, secara 

etimologis adalah berasal dari bentuk jama’ dari khuluq yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Atau besasal dari kata khalaqa yang 

berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq yang berarti pencipta, makhluk 

berarti yang diciptakan, dan khalq yang berarti penciptaan. Sedangkan menurut 

istilah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan 

muncul secara spontan bila mana diperlukan, tampa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan telebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar.
17
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E. Rumusan Masalah 

Dengan melihat permasalahan dan teori di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pendidikan Agama dalam keluarga bagi siswa kelas 

VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo kecamatan Mungkid Kabupaten 

Magelang ? 

2. Bagaimanakah akhlak siswa kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo 

kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang? 

3. Adakah pengaruh Pendidikan Agama dalam keluarga terhadap akhlak siswa 

kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo kecamatan Mungkid Kabupaten 

Magelang? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan beberapa 

gambaran yang jelas tentang : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Agama dalam keluarga bagi siswa 

kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo kecamatan Mungkid Kabupaten 

Magelang.  

2. Untuk mengetahui akhlak siswa kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo 

kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Agama dalam keluarga terhadap 

akhlak siswa kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo kecamatan 

Mungkid Kabupaten Magelang. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap ilmu pengetahuan khusunya Fakultas Agama Islam mengenai 

pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga terhadap akhlak siswa di 

sekolah umum maupun madrasah. 
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a. Bagi peneliti di harapkan menjadi salah satu acaun dalam menentukan 

kebijakan 

b. Bagi keluarga diharapkan bisa menjadi gambaran tentang akhlak siswa an 

pendidikan dalam keluarga  

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi bagi orang tua, dan 

masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Agama dalam keluarga, dalam 

pembentukan akhlak pada siswa. 

a. Bagi lembaga diharapakan menjadi salah satu acuan dalam menentukan 

kebijakan pada lembaga tersebut 

b. Bagi kepala sekolah diharapkan menjadi pedoman penentuan terhadap 

akhlak siswa 

c. Bagi guru PAI diharapkan bahwa akhlak siswa bukan hanya dipengaruhi 

oleh faktor sekolah saja tetapi keluarga juga menenetukan. 

d. Bagi siswa di harapkan dengan skripsi ini menambah pengetahuan akan 

pentingan keluarga dalam membina akhlak siswa. 

H. Hipotesis 

Sebagai dugaan sementera terhadap pokok permasalahan yang diteliti, maka 

penulis kemukakan hipotesis kerjanya sebagai berikut: 

Ha = Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendidikan Agama 

dalam Keluarga dengan akhlak Siswa kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien 

Blondo kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. 

Ho = Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendidikan 

Agama dalam Keluarga dengan akhlak Siswa kelas VII MTs Roudlotul 

Mubtadiien Blondo kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. 

Dari hipotesis di atas, apabila Ha diterima, maka hipotesis nihil ditolak 

artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendidikan Agama 

dalam keluarga terhadap akhlak siswa. Sebaliknya, jika Ho diterima, maka 

Ha ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

Pendidikan Agama dalam keluarga dengan akhlak  siswa.  
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I. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian  lapangan. 

Sedangkan peneltiian ini dalam kategori penenlitian dengan menggunakan 

metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis 

penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur 

dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain 

menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan 

penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau 

tampilan lainnya. 

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
18

 Metode kuantitatif sering juga 

disebut metode tradisional, positivistik, ilmiah/scientific dan metode discovery. 

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah 

cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk 

penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan 

pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah (scientific) 

karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, 

obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode 
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discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan 

berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
19

 

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono bahwa penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti atau sampel 

tertentu, menganalisa dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
20

 Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

dengan pendekatan kuantitatif, serta menggunakan analisis statistik untuk 

menelaah antara pendidikan Islam dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap 

akhlak siswa kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo Kecamatan 

Mungkid Kabupaten Magelang. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.
21

 Ada dua jenis 

sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a.  Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan. 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data 

primer. Sumber data primer yang dicari adalah tentang pendidikan agama 

dalam keluarga dan akhlak siswa yang dicari dengan metode angket.  

b. Sedangkan sumber data skunder adalah sumber data pendukung seperti 

denah dan lokasi penelitian 

3. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

                                            
19

 Ibid, h, 45  
20

 Ibid. h. 8 
21

 Suharsimi Arikunto.. Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta. 

1989,  h. 102 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
22

 Penelitian 

ini termasuk penelitian populasi karena subjek di bawah 100, menurut 

Suharsimi jika subjek penelitian di bawah 100 maka lebih baik semua 

diambil sebagai subjek penelitian.
23

 Adapun siswa kelas VII MTs Roudlotul 

Mubtadiien Blondo berjumlah 50 siswa yang akan dijadikan sampel 

penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang akan diselidiki. Adapun metode yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Angket 

Menurut Sugiyono angket adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

kepada responden yang berdasarkan kepada sejumlah subyek, dan 

berdasarkan atas jawaban atau isian itu peneliti mengambil kesimpulan 

mengenai subyek yang diteliti.
24

 

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis menggunakan dua 

macam angket dalam penelitian ini, yaitu angket untuk mengungkapkan 

pendidikan dalam kelurga dan angket untuk mengungkapkan akhlak siswa. 

b. Metode Observasi 

Menurut Hadi dalam Sugiyono observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik, fenomena-fenomena yang diselidiki.
25

 

Metode observasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

tentang keadaan perilaku atau akhlak dan aktivitas kelas VII MTs 

Roudlotul Mubtadiien Blondo Mungkid Kabupaten Magelang. 

                                            
22

 Sugiyono. Op.cit, h. 80 
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c. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya.
26

 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumdata tentang daftar kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo 

kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. 

5. Variabel dan indikator penelitian 

Variabel merupakan istilah yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap 

jenis penelitian. Menurut F. N. Kerlinger variabel adalah sebagai sebuah 

konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep 

kesadaran. Menurut Sutrisno Hadi variabel adalah sebagai gejala yang 

bervariasi.
27

        

Sedangkan dalam pengertian yang lain variabel adalah segala sesuatu 

yang akan menjadi objek pengamatan penelitian.
28

 Adapun  dalam penelitian 

ini, peneliti memilih variabel sebagai berikut: 

a. Variabel bebas sebagai variabel X yaitu pendidikan agama dalam keluarga, 

dengan indikator sebagai berikut: 

1) Menanamkan nilai-nilai ketaqwaan terhadap Allah kepada anak 

2) Membiasakan anak untuk mengingat kebesaran dan nikmat Allah SWT  

3) Mendidik anak untuk beribadah kepada Allah SWT dengan baik dan 

hati ikhlas seperti sholat, puasa, dll. 

4) Membiasakan anak membaca doa sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan  

5) Memotivasi anak untuk berpartisipasi dalam hal keagamaan. 
29
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 Suharsimi, op,cit.h. 236 
27

 Ibid. hlm. 159.  
28

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 25.  
29

Djamarah, Op.cit, h. 69  
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b. Variabel terikat sebagai variabel Y yaitu akhlak siswa, dengan 

indikatornya: 

1) Kejujuran 

2) Kesopanan 

3) Kedisiplinan 

4) Mentaati peraturan sekolah 

5) Member maaf 

6. Metode  Analisis Data 

Setelah data terkumpul semua kemudian data tersebut dianalisa. Hasil 

dari analisa tersebut adalah untuk membuktikan hipotesa yang telah 

dikemukakan di atas. Teknik analisa yang penulis gunakan adalah: 

a. Analisis Pendahuluan 

1) Penilaian hasil tes untuk variabel x dan variabel y. Untuk variabel x dan 

y sama-sama dengan angket dalam pengumpulan datanya. 

2) Tabulasi variabel x dan variabel y 

3) Mean dari variabel x dan variabel y 

b. Analisis uji hipotesis 

Dalam menganalisa dari data kedua variabel di atas, peneliti 

menggunakan rumus korelasi produk moment sebagai berikut yang biasa 

digunakan dalam SPSS.12.0 yaitu:  

 

 

 

 

 

Dimana : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = banyaknya sampel yang diteliti 

X = variabel X (pendidikan Agama dalam Keluarga) 

           N. ΣXY - ΣX . Σ.Y 

rxy  = 

√{ N. ΣX2 - (ΣX)2 } {N. ΣY2 - (ΣY)2 } 



16 

 

Y = variabel Y (Akhlak Siswa) 

Dalam menganalisa dari data kedua variabel di atas, peneliti 

menggunakan bantuan Software SPSS 12.00 untuk Windows. 

c. Analisis lanjut 

Signifikansi 1 % dan atau 5 % yang akan disesuaikan dengan data yang 

terkumpulkan dari pengolahan data.  

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Bagian skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

1. Bagian awal terdiri dari lampiran depan antara lain, halaman judul, halaman 

nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman 

pernyataan/deklarasi keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman 

daftar isi dan halaman daftar tabel. 

2. Sedangkan bagian isi terdiri bab I sampai bab V yang tiap bab terdiri dari: 

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan 

Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penyusunan Skripsi 

BAB II Landasan Teori Tentang Pendidikan Agama Dalam Keluarga 

dan Akhlak Siswa berisi tentang Pendidikan Agama Dalam Keluarga, Akhlak 

Siswa, Hubungan Pendidikan Agama dalam keluarga terhadap akhlak siswa, 

dan Kerangka Berfikir.  

BAB  III Data Pendidikan Agama Dalam Keluarga dan Akhlak Siswa 

Kelas Vii Mts Roudlotul Mubtadiien Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten 

Magelang Tahun Pelajaran 2016/2017 terdiri dari Laporan Situasi Umum MTs 

Roudlotul Mubtadiien Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, 

Data Pendidikan Agama dalam keluarga siswa kelas VII di MTs Roudlotul 

Mubtadiien Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang  dan Data 
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akhlak siswa kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo Kecamatan 

Mungkid Kabupaten Magelang 

BAB  IV Analisis Data Pendidikan Agama Dalam Keluarga dan Akhlak 

Siswa Kelas VII Mts Roudlotul Mubtadiien Blondo Kecamatan Mungkid 

Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2016/2017 terdiri dari Analisis 

Pendidikan Agama dalam keluarga kelas VII di MTs Roudlotul Mubtadiien 

Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dan Analisis akhlak siswa 

kelas VII MTs Roudlotul Mubtadiien Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten 

Magelang, Analisis pengaruh pendidikan agama dalam keluarga terhadap 

akhlak siswa kelas VII MTS Roudlotul Mubtadiien Blondo Kecamatan 

Mungkid Kabupaten Magelang tahun pelajaran 2016/2017 

BAB  V Penutup terdiri dari Kesimpulan, Saran, dan Kata penutup  

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat 

hidup penulis 


