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ABSTRAK

Nama : Eli Ernawati

Nim : 20800112066
Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul : Pengaruh pembinaan agama yang dilakukan orang tua terhadap 

akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi 
Kabupaten Maros

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembinaan agama yang 
dilakukan orang tua terhadap akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI 
Cambalagi Kabupaten Maros. Penelitian ini melibatkan dua variabel yakni variabel
bebas adalah pembinaan agama yang dilakukan orang tua sedangkan variabel terikat
adalah Akhlak peserta didik.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akhlak peserta didik kelas III 
dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros, Bagaimana Pembinaan Agama yang 
dilakukan Orang Tua terhadap Peserta Didik  dan Bagaimana Pengaruh Pembinaan 
Agama yang dilakukan Orang Tua terhadap Akhlak Peserta Didik kelas III dan IV  
MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros.

Tujua dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akhlak peserta
didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros, Bagaimana Pembinaan 
Agama yang dilakukan Orang Tua terhadap Peserta Didik dan Bagaimana Pengaruh 
Pembinaan Agama yang dilakukan Orang Tua terhadap Akhlak Peserta Didik kelas 
III dan IV  MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Angket, dan 
Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas III dan 
kelas IV beserta orang tuanya di MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros yang 
berjumlah 40 orang. Alasan peneliti hanya mengambil dua kelas ini dengan alasan 
ingin mengetahui bagaimana pembinaan agama yang dilakukan orang tua terhadap
Akhlak Peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros.
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah  sampel penelitian populasi, di mana 
keseluruhan populasi dijadikan sampel atau menggunakan teknik sampel jenuh. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pembinaan agama yang 
dilakukan orang tua dan skala Akhlak peserta didik. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu statistik deskriptif serta statistik inferensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pembinaan agama yang dilakukan orang tua dengan akhlak peserta didik MI DDI Cambalagi 
Kabupaten Maros dengan persentase analisis deskriptif pembinaan agama yang dilakukan
orang tua mencapai skor 47.5% dengan kategori tinggi dengan rata-rata nilai mencapai 56.8
serta hasil akhlak peserta didik mencapai persentase 47.5% dengan rata-rata nilai 79.02% 
dengan kategori tinggi pula serta hasil kolerasi analisis data keduanya 0,434 serta dapat 
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dilihat pada taraf signifikan a = 0,05 dengan r = 0,434. Hal ini berarti r2 = 0,188
sehingga dapat di indikasikan bahwa pengaruh pembinaan agama yang dilakukan
orang tua terhadap akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi
Kabupaten Maros sebesar 66.05 di mana kontribusi yang diberikan setiap kali 
memberikan peningkatan pengaruh sebesar 0,228
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmat lil alamin, yang menjadi rahmat bagi 

seluruh alam, ajarannya bersifat menyeluruh dan terpadu, ia mengatur seluruh 

aspek kehidupan manusia, maupun hal-hal yang menyangkut keakhiratan. Ajaran 

yang dibawanya senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman, dan berlaku 

untuk sepanjang masa menurut tuntutan situasi dan kondisi.

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam 

secara keseluruhan, Pendidikan merupakan bagian yang terpadu dari aspek-aspek 

ajaran Islam. Nabi Muhammad saw. dalam mengembang misi risalahnya, 

senantiasa menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang urgen dengan cara 

mengadakan pembelajaran (ta’lim) kepada para sahabatnya supaya mereka 

memahami ajaran-ajaran Islam secara universal. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pendidikan bagi umat manusia, terutama umat Islam pada khususnya merupakan 

kebutuhan dasar untuk memenuhi fungsi, peran, dan eksistensi kemanusiaannya. 

Kebutuhan akan pendidikan ini, setara dengan kebutuhan manusia terhadap 

sandang, pangan, dan papan. Tanpa pendidikan, manusia tidak mampu memenuhi 

esensi kemanusiaannya sebagai manusia paripurna. Ayat pertama diturunkan 

Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai pertanda awal risalah kenabian

adalah ayat yang berkaitan dengan pendidikan, yakni Q.S. al-Alaq/96: 1-5.

!!!! !!!!!!! !! !!!!!!ƒ!!!!!! !!!! !!! !!! !!!!!! !!!! !!! !!!!! !!! !!!!!ƒ!!!! !!!! !!!(!!!!!!ƒ! !ƒ!!!!! !!!!!!!!!!!ƒ!!!!(!! !!!!!! !!! !!!

!!!! !!!!ƒ!!!!!!!Ë!!!! !!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!! !!!ƒ!!)!(    
Terjemahnya :

Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.1

                                                          
1Departemen  Agama RI, al-Qur’anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna, h. 597.

1
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Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam 

kehidupan manusia. Namun demikian, implementasi pendidikan di era globalisasi 

ini terasa kurang mengarah kepada pembentukan manusia paripurna yang 

diistilahkan dengan insan kamil, dan kurang menekankan adanya keseimbangan 

anatara aspek spiritual dengan intelektual, sehingga produk pendidikan bukanlah 

manusia utuh yang layak menjadi khalifah di bumi, melainkan manusia-manusia 

yang individualis, materialis, dan pragmatis. 2

Ajaran Islam pada hakikatnya mengandung tiga unsur pokok, yakni 

akidah, ibadah, dan akhlak.3 Para pakar pendidikan Islam sepakat menempatkan 

pendidikan akhlak sebagai yang terpenting. Bahkan, Ahmad Fu’ad al-Ahwani 

menyatakan bahwa agama dan akhlak adalah dua hal yang esensial, dan di antara 

keduanya tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Itulah sebabnya, agama Islam yang 

didakwakan oleh Nabi Muhammad saw. Pada hakikatnya tidak terlepas dari 

misiny untuk menyempurnakan akhlak. 

Konsep pendidikan Islam dalam upaya pembinaan spiritual yang 

dianjurkan oleh Nabi saw. Harus dimulai sejak dini dan yang paling berperan 

untuk mensosialisasikannya adalah orang tua. 

Di dalam pendidikan Islam, sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan, 

dalam arti bahwa seseorang tidak dapat berkembang tanpa adanya pengaruh 

positif dari lingkungannya. Pada suatu sisi, tentu sifat fitrah yang dibawa oleh 

setiap manusia sejak kecil, pada perkembangannya nanti akan mendapat pengaruh 

dari luar. Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah lingkungan keluarga, 

sebagai unit pertama dan institusi pertama anak dipelihara, dibesarkan, dan 

dididik.

                                                          
2Muhammad Room, Aplikasi Tasawuf dalam Pendidikan Islam (Makassar Alauddin 

University Press 2012), h. 1-3.
3Muhammad Room, Aplikasi Tasawuf dalam Pendidikan Islam, h. 6.
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Pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut juga jalur pendidikan 

informal, memberikan peranan yang sangat berarti dalam proses pengembangan

spiritual anak. Sebab di lingkungan inilah anak pertama kali menerima sejumlah 

nilai dan norma yang ditanamkan kepadanya

Dalam kehidupan keluarga, orang tua juga melatih anak untuk melakukan 

ibadah yang diajarkan dalam agama, yaitu praktek-paraktek yang menghubungkan 

manusia dengan tuhannya. Di samping praktek ibadah, anak dibiasakan 

berperilaku sopan, baik di dalam keluarga maupun kepada orang lain sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Hal ini diharapkan nantinya anak akan dapat 

membedakan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk.

Sejalan dengan kepentingan masa depan, secara kelembagaan lingkungan 

sekolah (pendidikan formal) merupakan faktor kedua yang dapat memberikan 

pengaruh dalam pembentukan spiritual anak. Ahmad Fu’ad al-Ahwani 

menyatakan bahwa ajaran Islam dalam upaya meningkatkan mutu keluarga, dan 

dalam upaya pengembangan aspek kebudayaan, maka secara runtut setelah 

pendidikan dilingkungan sekolah harus menjadi penekanan. Pada lingkungan 

tersebut, para guru harus bertindak sebagai pengelolah pendidikan secara 

profesional. Karena itu, fungsi lingkungan sekolah sebagai media realisasi 

pendidikan tetap patut diberikan penekanan pada aspek spiritualisme sebagai inti ajaran 

tasawuf. Sistem yang demikian, akan mendukung bagi penyusunan program lembaga

pendidikan Islam yang lebih akomodatif.

Di samping lingkungan rumah tangga dan sekolah, pendidikan lingkungan 

masyarakat atau jalur pendidikan nonformal merupakan faktor ketiga yang 

mempengaruhi spiritualisme seseorang.4 Akan tetapi kondisi di lapangan banyak 

peserta didik yang memilki akhlak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku 

                                                          
4Muhammad Room, Aplikasi Tasawuf dalam Pendidikan Islam, h. 14-16.
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dalam masyarakat dikarenakan pembinaan yang diberikan oleh orang tua mereka 

sangat kurang bahkan tidak sedikit orang tua menganggap remeh hal tersebut, 

sehingga mengakibatkan banyaknya peserta didik yang memiliki akhlak yang 

sangat jauh dari harapan masyarakat. Akan tetapi, banyak pula orang tua yang 

memandang penting pembinaan akhlak bagi anak sehingga orang tua yang 

menyadari hal tersebut memberikan pembinaan akhlak sejak dini kepada sang 

buah hati, tapi terkadang karena faktor pergaulan sehingga menyebabkan 

banyaknya anak yang memiliki akhlak yang buruk dan jauh dari norma yang 

berlaku dalam masyarakat maupun agama.

Beranjak dari problematika ini, penulis menilai bahwa kajian terhadap 

pengaruh pembinaan agama orang tua terhadap akhlak peserta didik merupakan 

kajian yang sangat menarik, karena akan berimbas keberbagai aspek kehidupan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka persoalan pokok yang 

menjadi kajian utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembinaan agama 

orang tua terhadap akhlak peserta didik. Pembahasan selanjutnya akan di 

rumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang penulis angkat 

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros?

2. Bagaimana pembinaan agama yang dilakukan orang tua peserta didik 

kelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros?

3. Bagaimana pengaruh pembinaan agama yang dilakukan orang tua terhadap 

akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten 

Maros?
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C. Definisi Operasional Variabel

Menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami 

maksud yang terkandung dalam skripsi yang berjudul ”Pengaruh Pembinaan 

Agama Orang Tua terhadap Akhlak Peserta Didik MI DDI Cambalagi Kabupaten 

Maros“ maka penulis akan memberikan penjelasan batasan pengertian yang 

dimaksud sebagai berikut:

1. Pembinaan Agama yang dilakukan Orang Tua

Pembinaan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah 

Pembinaan Akhlakul karimah yang diberikan oleh orang tua kepada 

peserta didik seperti: mengajarkan shalat, bertingkahlaku yang baik dan 

mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna baginya serta saling menyayangi antar sesama.

Jadi Indikator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembinaan ibadah seperti melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah, 

pembinaan akhlak seperti mengajarkan kepada anak bertutur kata yang 

baik, menghormati orang tua, dan menanamkan aqidah pada anak.

2. Akhlak Peserta didik

Akhlak yang dimaksud adalah perilaku peserta didik yang melekat 

dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Adapun indikator akhlak yang 

dimaksud adalah akhlak kepada kedua orang tua, taat dan berbakti kepada 

kedua orang tua, akhlak terhadap guru, teman dan lingkungan, seperti 

bersikap disiplin, sopan santun, jujur, adab bergaul dengan teman sebaya 

dan juga menjaga kebersihan lingkungan.
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros.

b. Untuk mengetahui Pembinaan Agama yang dilakukan Orang Tua peserta 

didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros.

c. Untuk mengetahui adakah pengaruh pembinaan agama yang dilakukan orang 

tua terhadap akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi 

kabupaten maros

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan 

pengembangan ilmu pendidikan dalam pembinaan agama orang tua terhadap 

akhlak peserta didik.

b. Secara Praktis

Bagi lembaga yang diteliti dapat menjadi masukan bagi penyelenggara 

pendidikan sekolah.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembinaan Agama Orang Tua Terhadap Anak

1. Orang Tua sebagai Pendidik dalam Rumah Tangga

Orang Tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan 

demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal 

tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, 

melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan 

kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu 

terwujud berkat adanya pergaulan dari hubungan pengaruh mempengaruhi secara 

timbal balik antara Orang Tua dan anak.1

Salah satu kesalahkaprahan dari para orang tua dalam dunia pendidikan 

sekarang ini adalah adanya anggapan bahwa hanya sekolahlah yang bertanggung 

jawab terhadap pendidikan anak-anaknya sehingga orang tua menyerahkan 

sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru disekolah. Meskipun disadari bahwa 

berapa lama waktu yang tersedia dalam setiap harinya bagi anak disekolah.

Anggapan tersebut tentu saja keliru, sebab pendidikan yang berlangsung 

didalam keluarga adalah bersifat asasi. Karena itulah orang tua merupakan 

pendidik pertama, utama dan kodrati. Dialah yang banyak memberikan pengaruh 

dan warna kepribadian seorang anak.

Para ahli sependapat akan pentingnya pendidikan dalam keluarga, apa-apa 

yang terjadi dalam pendidikan tersebut, akan membawa pengaruh terhadap 

                                                          
1Zakia Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 

h. 35.
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kehidupan anak didik, demikian pula terhadap kehidupan anak didik, demikian 

pula terhadap pendidikan yang dialaminya di sekolah dan di masyarakat.

Orang tua yang secara sadar mendidik anak-anaknya akan selalu dituntun 

oleh tujuan pendidikan, yaitu kearah anak dapat mandiri, kearah satu kepribadian 

yang utama. Dengan demikian pengaruh pendidikan yang pertama ini adalah 

sangat besar.2

Keluarga merupakan Training centre bagi penanaman nilai-nilai 

pengembangan fitrah atau jiwa beragama anak, seyogyanya bersaman dengan 

perkembangan kepribadiannya, yait sejak lahir bahkan lebih dari itu sejak dalam 

kandungan, Pandangan didasarkan pada pengamatan para ahli jia terhadap orang-

orang yang mengalami gangguan jiwa, ternyata mereka itu dipengaruhi oleh 

keadaan emosi atau sikap orang tua terutama ibu pada masa mereka dalam 

kandungan.

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya sejak seorang anak lahir ibunyalah 

yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu ia meniru ibunya dan biasanya 

seorang anak laki-laki cinta kepada ibunya. Apabila ibu itu menjalankan tugasnya 

dengan baik ibu menjadi temannya dan mula-mula menjadi dipelajarinya apapun 

yang dilakukan ibu dapat dimanfaatkannya kecuali apabila ditinggalkan. Dengan 

memahami segala sesuatu yang terkandung didalam hati anaknya, juga jika anak 

telah mulai agak besar disertai kasih sayang dapatlah ibu mengambil anaknya 

untuk selama-lamanya.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, 

karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan 

bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari 

                                                          
2Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Cet. X; Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 

2012), h. 22.
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kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling 

banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga.

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak 

dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat 

anak sebagian besar di ambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga 

yang lain.3

Orang tua memegang peranan penting dalam pembinaan agama terhadap 

anaknya karena maju mundurnya suatu Negara banyak ditentukan oleh pembinaan 

keluarga. Tanggung jawab orang tua sebagai pendidik dalam rumah tangga sangat 

menentukan terbentuknya kepribadian anak. Pembinaan anak adalah pembinaan 

tanggung jawab orang tua dalam membentuk kepribadian anak dari sejak lahir, 

Oleh karena itu setiap anak perlu dibiasakan untuk melaksanakan ajaran Islam 

secara konsisten.

2. Tanggung jawab Orang Tua dalam Mendidik

Menurut Soleha dan rada mengemukakan bahwa peranan dan tanggung 

jawab keluarga atau kedua orang tua sebagai lembaga pendidikan pertama dan 

utama yang mendidik dan mengasuh serta membina pribadi peserta didik, harus 

senantiasa memberikan dan mewariskan pengalaman edukatif-Ilahiyah yang 

dialogis dan dinamis, sesuai dengan perkembangan tuntunan zamannya. Kondisi 

ini sangat baik bagi tumbuhnya kepribadian anak secara optimal. Ini berarti 

tanggung jawab orang tua terhadap keberlangsungan pendidikan anaknya, pada 

dasarnya tidak bisa dipikulkan kepada orang atau pihak lain.4

Tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya tidak bsa dipikul kepada 

orang lain sebab guru dan pimpina umat umpamanya dalam memikul tanggung 

jawab pendidikan hanyalah merupakan keikutsertaan dengan kata lain tanggung 

                                                          
3Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, h. 38.
4Soleha dan Rada, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 51. 
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jawab pendidikan selain orang tua merupakan pelimpahan dari tanggung jawab 

orang tua yang karena satu dan lain hal tidak mungkin melaksanakan pendidikan 

anaknya secara sempurna.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua 

orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut:

a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan 

alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan 

perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohania 

dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat 

membahayakan dirinya.

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri 

sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya.

d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya 

pendidikan Agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup 

muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan juga sebagai tanggung jawab 

kepada Allah.5

Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus 

menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali 

teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan 

demikian tingkat dan kualitas materi pendidikan yang diberikan dapat digunakan 

anak untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Bila hal ini dapat 

dilakukan oleh setiap orang tua, maka generasi mendatang telah mempunyai 

kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat. Upaya yang dapat 

                                                          
5Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 

63-64.
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ditempuh untuk meningkatkan kualitas  diri orang tua antara lain dengan cara 

belajar seumur hidup, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu 

belajar seumur hidup dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan 

muslimat tanpa kecuali. Agama Islam selalu mengingatkan  pemeluknya, agar 

generasi-generasi berikutnya memiliki kualitas yang lebih baik dari generasi 

sebelumya.6 Kerjasama untuk mendidik anak antara suami dan istri sangat mutlak 

diperlukan. Bagi suami yang mempunyai kelebihan ilmu dan keterampilan 

mendidik, harus mengajarkan kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya. Dengan 

demikian antara suami dan istri saling menutupi kelemahannya. Cara mendidik 

anak dengan menyerahkan sepenuhnya kepada istri rasanya tidak tepat lagi, 

mengingat tugas dan tanggung jawab istri dalam keluarga tampaknya semakin 

bera. Apalagi bagi keluarga yang keduanya harus bekerja di luar rumah, sedang di

rumah tidak ada pembantu atau nenek atau kakeknya sehingga jenis keluarga ini 

menjaidi keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya.

Kenyataan hidup telah membuka peluang kepada orang-orang lain 

(pendidik selain orang tua) untuk turut serta memikul tanggung jawab pendidikan. 

Peluang itu pada dasarnya terletak pada kemungkinan apakah orang-orang lain itu 

dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sesuai seperti yang diharapkan oleh para 

orang tua. Dengan demikian peluang ini hanya mungkin diisi oleh setiap orang 

dewasa yang mempunyai harapan, cita-cita, pandangan hidup dan hidup 

keagamaan yang sesuai dengan apa yang di hajatkan oleh para orang tua untuk 

anak-anaknya. Di samping itu, tentu saja kesediaan orang dewasa yang demikian 

itu diperlukan karena dengan itu ia menyatakan kerelaannya untuk memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang dibebankan kepada orang tua.7

                                                          
6Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, h. 64-65.
7Zakia Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, h. 38-39. 
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Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar 

bagi pendidikann akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak 

sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang 

lain.8 Banyak pembinaan kepribadian anak yang dialkukan oleh kedua orang tua 

terhadap anaknya. Bila pembinaan kepribadian yang diwarnai dengan ajaran 

agama yang berkesinambungan ini dapat dilakukan maka ia dapat diharapkan 

akan menjadi seorang anak (dewasa) kelak akan menjadimanusia yang 

berkepribadian muslim. Ia akan baik dengan tetangga dan teman sepergaulan atau 

dengan orang lain dalam masyarakat di mana ia tinggal. Pembentukan sikap social 

ini kadangkala agak terlupakan oleh sebagian orang tua. Padahal dalam ajaran 

Islam Hablum Minan Nas ini sangat utama, karena manusi adalah makhluk social 

yang memerlukan orang lain di dalam kehidupannya. Maka anak sejak dari 

lingkungan keluarga telah disadarkan melalui keteladanan kedua orang tuanya di 

rumah tangga, di lingkungan dan masyarakat luar.

Kemudian orang tua mempunyai kewajiban dalam memberikan 

pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya, terutama ketika anak berada 

pada fase awal dari perkembangannya.

Peranan keluarga dalam mempersiapkan generasi baru tampak jelas dalam 

mewujudkan pemeliharaan yang terbaik. Pemeliharaan itu berkenaan dengan 

tanggung jawab pemberian sandang dan pangan yang berkualitas, penjagaan 

kesehatan anak sejak di dalam kandungan, dan bantuan menghindari kecelakaan 

yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikhis anak.9

                                                          
8Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Cet. X; Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 

2012), h. 89.
9Marjani Alwi, Pendidikan Karakter (Cet. I; Makassar: Alauddin University prees, 2014), 

h. 149. 
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3. Orang Tua sebagai Pembimbing

Mendidik anak adalah kewajiban orang tua, dan memang dalam diri 

manusia ada naluri untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan tulus dan 

penuh rasa kasih sayang. Karena itulah, maka setiap orang tua menghadapkan dan 

akan berusaha agar anaknya dapat tumbuh dan menjadi generasi yang berhasil 

dalam menjalani kehidupannya serta dapat berbakti kepada agama, nusa dan 

bangsa.

Oleh karena itu keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama 

kali dikenal oleh anak, dalam uraian tentang orang tua sebagai pembimbing bagi 

peserta didik, akan diuraikan lebih jauh bagaimana kedudukan sebagai peletak 

dasar (sebagai pendidik pertama dan utama) dan bagaimana peranan orang tua 

dalam membimbing peserta didik.

a. Keluarga sebagai Peletak Dasar Pendidikan

Kehidupan keluarga dalam Islam memiliki sistem yang indah dan paling 

agung, serta merupakan wadah kehidupan yang sangat terhormat dan amat di 

muliakan atas alasan inilah, Islam berupaya memperkuat peletak dasar 

pertamanya. Perkawinan merupakan suatu fase baru dalam proses pembentukan 

keluarga dan pandangan tentang pentingnya perkawinan itu ditunjuk untuk 

membina kehidupan yang damai dan bahagia.10

Kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, demi 

terpeliharanya bangunan itu dari halaman badai dan goncangan gempa, maka ia 

harus didirikan diatas pondasi yang kuat dengan bahan bagunan yang kokoh serta 

perekat yang lengket. Pondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, 

disertai dengan kesiapan  fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu, terutama ibu. 

Maka demi kokohnya pondasi kehidupan keluarga kepada seorang pria (calon 

                                                          
10Tim Universitas al-Azhar. “ Child Care in Islam”, diterjemahkan oleh Zamaksyari 

Dhofier.et.al.,Mengasuh Menurut Ajaran Islam (Jakarta: UNUCEP Indonesia, 1986), h.14.
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ayah) di anjurkan menjadikan faktor keberagaman calon pasangan sebagai faktor 

faktor utama dalam menentukan pilihan.11 Oleh karena itu keluarga merupakan 

tempat pertama seorang peserta didik memperoleh pendidikan.

b. Keluarga sebagai Pembentuk Kepribadian Anak

Dalam pembentukan kepribadian anak, peran orang tua sangat mutlak 

adanya, karena orang tua dalam keluarga merupakan ajang pertama dimana sifat 

kepribadian anak bertumbuh dan terbentuk. Orang tua merupakan panutan bagi 

setiap anak. Orang tualah yang pertama-tama ditiru oleh anak. Anak mengisap 

norma-norma pada anggota keluarga. Suasana dalam keluarga akan berakibat 

anak itu berjiwa agama. Kebiasaan keluarga berbuat susila, akan membentuk 

kepribadian yang susila pula pada anak.

Anak yang masih dalam keadaan fitrah masih menerima segalah pengaruh 

dan cenderung kepada setiap hal yang tertuju kepada anaknya. Anak yang lahir 

dalam keluarga yang selalu membiasakan berbuat baik, biasanya menghasilkan 

pribadi anak yang baik pula. Dan sebaliknya anak yang lahir dalam keluarga yang 

selalu membiasakan berbuat yang tercelah biasanya menghasilkan anak yang 

tercelah pula. Oleh karena itu, metode yang paling tepat dalam mendidik anak 

ditengah keluarga adalah metode pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.12

Keluarga adalah tempat memberikan pengalaman pertama yang merupakan factor 

penting dalam perkembangan pribadi peserta didik. Kehidupan seorang anak 

benar-benar tergantung kepada kedua orang tuanya oleh karena itu orang tua 

berkewajiban memberikan pendidikan pada anaknya dan yang paling utama 

dimana hubungan oranag tua  dengan anaknya bersifat alami dan kodrati.

                                                          
11M. Quraish Shihab, Membumikan Al-qur’an (Cet. XV: Bandung: Mizan. 1997), h. 254.
12Slamet Imam Santoso, Pembinaan Watak Tugas Utama dan Pendidikan 

(Jakarta:Universitas Indonesia Press. 1981), h. 121.
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4. Orang Tua sebagai Panutan / Teladan

Pembinaan akhlak yang pertama adalah  orang tua, apa yang dilakukan 

orang tua melalui perlakuan dan pelayanannya kepada si anak telah merupakan 

pembinaan akhlak terhadap anak itu. Misalnya si ibu atau si bapak yang terbiasa 

memperlakukan anak dengan kasar, keras atau acuh tak acuh, maka pada jiwa si 

anak akan tumbuhlah rasa tidak senang, bahkan rasa tidak disayangi, maka yang 

akan terjadi sesudah itu adalah sikap kasar, keras dan acuh tak acuh pula dari si 

anak terhadap siapa saja dalam lingkungannya. Andaikata si anak melihat orang 

tua bertengkar, akan gelisah pulalah anak dan mungkin pula dia akan menjadi 

biasa saja terhadap pertengkaran dan percekcokan itu, dengan demikian tertanam 

pulalah padanya suatu sifat negatif lainnya yaitu suka bertengkar. Apabila orang 

tua suka berdusta atau mendustai anak, sekedar untuk menakut-nakuti atau 

menghentikan tangis kenakalannya, dapatlah pula bibit dusta itu tumbuh pada 

jiwa anak, baik yang diterimanya melalui pendengaran, penglihatan atau 

perlakuan waktu kecil, akan merupakan pembinaan kebiasaan, yang akan 

bertumbuh menjadi tindak moral dikemudian hari.13

Dalam Pendidikan Islam untuk keluarga adalah pendidikan aqidah 

Islamiyah. Aqidah adalah inti dari dasar keimanan seseorang yang harus 

ditanamkan kepada anak secara dini. Aqidah Islamiyah berkaitan dengan 

keyakinan anak sejak masih di dalam Rahim. Anak terus menerus di gembleng 

agar memahami Dzat Allah yang maha Esa dan sifat-sifatnya. Yang pertama 

ditekankan kepda anak adalah kehidupan yang rukun dalam rumah tangga. Orang 

tua memberi contoh dan teladang kepada anak dengan mengajak mereka 

melaksanakan shalat berjamaah, berlatih melakukan puasa Ramadhan dan 

berbagai kegiatan yang menciptakan watak dan kebiasaan anak dengan perbuatan 

                                                          
13Zakia Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Bulan 

Bintang. 1977), h. 119.
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yang baik menurut tuntunan agama, terutama ketauhidannya yang bulat dan 

utuh.14

Praktik pendidikan Islam inilah yang dapat dipedomani bagi umat Islam 

yang menyangkut empat aspek utama; yaitu pendidikan ibadah, pendidikan nilai 

dan pengajaran Al-qur’an, pendidikan akhlak karimah, serta pendidikan aqidah 

Islamiyah. Luqman bukanlah orang yang berpendidikan  tinggi atau orang yang 

sukses dalam harta, tetapi kebijaksanaannya dalam mendidik anak menjadikan ia 

diabadikan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an, Salah satu nama surat dalam al-

qur’an adalah surah Luqman. Dapat dibayangkan, betapa hebatnya Luqman, al-

qur’an sebagai mukjizat terbesar telah mengabadikannya sebagai orang tua yang 

patut untuk ditiru dan diteladani.15

Allah memberikan hikma kepada Luqman, yaitu ia selalu bersyukur dan 

memuji Allah atas apa yang telah diberikan kepadanya dari karunianya karena 

hanya Dialah yang patut mendapat puji dan syukur itu. Di samping itu, Luqman 

selalu mencintai kebaikan untuk manusia serta mengarahkan semua anggota 

tubuhnya sesuai dengan bakat yang diciptakan untuknya. 

Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya manfaat syukurnya 

itu kembali kepada dirinya sendiri. Allah akan melimpahkan kepadanya pahala 

yang berlimpah sebagai balasan darinya atas rasa syukur dan kelak Dia akan 

menyelamatkannya dari Azab.

Nasihat Luqman kepada anaknya terdiri atas beberapa bagian penting 

yaitu:

a. Melarang anaknya berbuat syirik kepada Allah karena syirik merupakan 

perbuatan zalim

                                                          
14Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: 

Pustaka Setia, 2010), h. 77.
15Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, h. 79.
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b. Menyuruh anaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah 

mengandung dan melahirkannya dengan susa paya

c. Berterima kasih kepada Allah dan kedua orang tua

d. Tidak mengikuti ajakan orang tua untuk berbuar syirik, tetap berbuat baik 

kepada orang tua

e. Bergaul dengan orang-orang yang selalu mengikuti jalan Allah

f. Mendirikan shalat dan berbuat kebajikan dan menghindarkan diri dari 

kemungkaran

g. Bersabar terhadap musibah yang dialami

h. Berharap kepada Allah bahwa semua kebajikan akan digantikan dengan 

nikmat yang luar biasa dari Allah.16

Tanggung jawab terbesar pendidikan Islam menurut ajaran Islam dipikul 

oleh orang tua anak karena orang tualah yang menentukan pola pembinaan 

pertama bagi anak.

Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia dapat memelihara 

keluarganya dari bahaya sisksa api neraka, juga termasuk menjaga anak dan harta 

agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya. 

Pendidikan anak mutlak harus dilakukan oleh orang tuanya untuk menciptakan 

anak yang mengetahui yang makhru sekaligus mengamalkannya. Melalui 

pendidikan terhadap anak khususnya, orang tua akan terhindar dari bahaya fitnah 

dan terhindar pula dari bahaya siksa api neraka.

B. Akhlak Peserta Didik

1. Pengertian Akhlak

Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang 

kehadirannya hingga saat ini dirasakan dan sangat diperlukan. Akhlak secara 

                                                          
16Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani , Ilmu Pendidikan Islam, h. 83.
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historis dan teologis tampil untuk mengawal dan memadu perjalanan umat Islam 

agar bisa selamat di dunia dan di akhirat.17

Pendidikan dalam keluarga merupakan pondasi dan amat penting serta 

sangat menentukan bagi berkembangnya anak selanjutnya. Pengalaman sukses 

bagi anak pada awal pertumbuhannya akan dapat membuka kemajuan pesat. 

Sebaliknya, pengalaman yang gagal biasa berakibat menghambat pertumbuhan 

peserta didik pada perkembangan berikutnya. Pengalaman pertama yang merupak

an penyesuaian dirinya dalam hidup selanjutnya.

Akhlak berasal dari bahasa Arab; Akhlak adalah jamak kata khuluk yang

artinya perangai, moral, dan tabi’at. Kata tersebut mengandung segi persesuaian 

dengan kata khalaq yang berarti kejadian. Istilah lain ditemukan kata khuluq yang 

artinya gambaran batin manusia yang sebenarnya (yaitu jiwa dan sifat-sifat 

bathiniah). Sedangkan khalaq adalah merupakan gambaran bentuk jasmaniah 

(seperti raut muka, warna kulit, tinggi rendah badan dan sebagainya. Pengertian 

dengan kata khuluq yang terdapat pada ayat yang berbunyi : Q.S. al-Qalam, 68 :4.

!! !!!! !! !!! !!!! !! !!!!!!!! !!!!!!
Terjemahnya :

Sesungguhnya engkau (Muhammad)benar-benar berakhlak agung.18

Ayat di atas menggambarkan suasana kejiwaan manusia dapat terlihat 

dalam interaksi kehidupan, bagaimana seseorang dapat menempatkan diri dalam 

suasana kejiwaan yang berbeda. Demikian hal dengan pada saat manusia 

melakukan komunikasi dengan sesama dapat terlihat kesediaan mengakses dan 

menerima pendapat orang lain atau tidak menerima pendapat karena perasaan 

kalau pendapatnya adalah paling benar. Suasana kebathinan manusia dapat pula 

dilihat dari kecenderungannya apakah kepada hal-hal yang baik/positif atau 

                                                          
17Aisya BM, Antara Akhlak Etika dan Moral (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

prees, 2014), h. 3.
18Departemen  Agama RI, al-Qur’anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna, h. 564.
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negatif. Bila dihubungkan dengan dakwah islam orang yang berakhlak adalah 

orang yang segala aktivitasnya dalam rangka tegaknya Islam dalam kehidupan, 

dan secara terus menerus menyampaikan dan mengajar sesama manusia untuk 

menerima dan menjalankan kebajikan itu dalam aktivitas apapun yang 

dilakukannya. Oleh karena itu, rasulullah menegaskan di dalam hadisnya yang 

artinya; Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling 

baik akhlaknya. ( H.R Turmudzi ).19

Secara terminology pengertian Akhlak, ada beberapa defenisi tentang 

akhlak di antaranya:

Menurut Imam al-Ghazali berpendapat  bahwa sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.20 Sedangkan Ibrahim Anis me-

ngemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.21

Abdul Karim Zaidan berpendapat pula akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-

sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang 

dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan 

atau meninggalkannya.22 Menurut Mustafa, dalam bukunya Akhlak Tasawuf, kata 

“akhlak” berasal dari bahasa arab yang merupakan jamak dari khuluqun yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.23

Dengan melihat beberapa pandangan yang di atas,  tampak tidak ada yang 

bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya.  Artinya 

                                                          
19Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2014), h. 109-110.
20Abu Hamid al-Ghazali,  Ihya ‘Ullm al-Di>n, Jilid III (Beirut:  Dar al-Fikr, t.th.), h. 56.
21Ibrahim Anis,  al-Mu’jam al-Wasi>t} (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972), h. 202.
22Abdul Karim Zaidan, Usul al-Da'wah (Bagdad: Jamiyah al-Amani, 1976), h. 75.  
23 Mustafa, Akhlak Tasawuf (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1978), h. 11. 
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bahwa akhlak atau khuluq itu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga 

dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan 

pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari 

luar. Atau defenisi-defenisi akhlak tersebut secara subtansinya tampak 

melengkapi  sehingga dengan demikian dapat melahirkan beberapa ciri  yang 

terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu: 

Pertama; perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat 

dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua; perbuatan 

akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 

Kondisi orang tersebut tetap sehat akal pikirannya dan sadar bertingkah atau 

berbuat. Ketiga; perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri 

orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar, dilakukan 

atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Keempat;

perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya bukan main-main atau karena 

bersandiwara. Kelima; Perbuatan yang dilakukan karena ihklas semata-mata 

karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau karena ingin mendapatkan sesuatu 

pujian.

Olehnya itu, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilahirkan dengan mudah 

tanpa pikir lagi, bukan berarti perbuatan tersebut dilakukan tidak sengaja atau 

tidak dikehendaki namun benar-benar sudah merupakan “Azimah”, yakni  

kemauan yang kuat tentang sesuatu perbuatan. Hanya saja karena dilakukan 

secara kontinyu sudah menjadi kebiasaan untuk melakukannya, karenanya 

timbullah perbuatan dengan mudah tanpa pikir lagi. Jadi akhlak itu sendiri  pada 

hakekatnya bukanlah perbuatan, melainkan gambaran bagi jiwa tersembunyi. 

Oleh karenanya, dapatlah dikatakan bahwa, “akhlak” itu adalah nafsiah (bersifat 

kejiwaan) atau maknawiyah (sesuatu yang abstrak), dan bentuknya yang 
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kelihatan,  sehingga disebut mu’amalah (tindakan), atau  perilaku, maka akhlak

adalah sumber dan perilaku adalah bentuknya. 

Oleh karena itu, akhlak berupa pembawaan diri manusia yang senantiasa 

kecenderungannya kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia dan 

dapat berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. 

Fitrah bagi manusia adalah sebagai petunjuk atau membimbing ke jalan 

yang benar karena watak dan nalurinya yang asli dan alami untuk mengenali 

kebaikan dan keburukan atau secara alami adalah makhluk yang memihak kepada 

kebaikan yang mendambakan nilai-nilai  ilahiyah, yaitu adanya akhlak dalam diri 

manusia.

2. Tujuan Akhlak

Tujuan akhlak secara umum agar tercipta kehidupan masyarakat yang 

tertib, damai, harmonis, tolong menelong, dan tertib. Orang yang berakhlak akan 

disukai oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh sesama masyarakat dan makhluk tuhan 

lainnya. Dengan demikian ia akan diridhai Allah SWT. Ia kelak akan 

mendapatkan balasan pahala di akhirat, dan diberikan berbagai kemudahan dalam 

hidupnya. Orang yang berakhlak kepada Allah misalnya dengan senantiasa 

bertaqwa, maka allah memberikan kemudahan didunia dan balasan surga di 

akhirat. Allah berfirman,

!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!!!! !!!! !!!!!! !!!!! !!!!!!!
Terjemahnya
“Barang siapa  yang bertaqwa kepada Allah, ia akan diberikan jalan kemudahan 
hidupnya dan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. (Q.S. al-Thalaq, 65: 
2).

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang taat kepada 

Allah dan Rasulnya ia akan mendapatkan syafa’at dan pertolongan di hari kiamat, 

dan ia akan bersamanya di syurga, dan juga akan memiliki akhlak yang mulia. 
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Kemudian orang yang berbuat baik kepada sesamanya akan memperoleh 

penghargaan, dan ia akan dibantu ketika menghadapi musibah. Orang tersebut 

akan disukai dan dengan demikian akan terbukalah berbagai kemudahan dalam 

hidup dan juga berakhlak pada makhluk Tuhan lainnya, ia akan memperoleh 

keuntungan dari akhlaknya itu. Jika ia sayang pada binatang misalnya, maka 

binatang itupun  akan memberikan keuntungan padanya, dengan memberikan 

dagingnya untuk dimakan, atau tenaganya untuk digunakan bagi berbagai 

keperluan hidupnya.

Dengan demikian tujuan berakhlak sebenarnya adalah untuk kebahagiaan 

manusia sendiri. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang dampaknya adalah 

untuk orang itu sendiri bukan untuk yang lainnya. Dengan demikian ajaran akhlak 

itu pada dasarnya merupakan suatu cara yang diberikan oleh Allah dan rasul-Nya 

untuk menjaga harkat dan martabat manusia agar tidak jatuh kedalam kehidupan 

yang hina, dan agar hidupnya mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan.24

3. Ciri-ciri Akhlak dalam Islam

Ciri-ciri akhlak menurut Mustofa, yaitu:

a. Kebijakan yang mutlak

Islam telah mengajarkan akhlak yang luhur yang menjamin kebaikan dan 

kebahagiaan bagi seseorang baik sebagai individu maupun masyarakat pada setiap 

waktu dan keadaan. Sebaliknya akhlak (etika) yang dibuat manusia lebih bersifat 

individu dan mementingkan diri sendiri dan tidak mampu menjamin kebajikan.25

b. Kebaikan yang menyeluruh

Akhlak Islam menjamin kebaikan untuk seluruh umat manusia. Dari 

segala zaman, waktu dan tempat. Mudah untuk dilakukan dan tidak memberatkan 

                                                          
24Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer, h. 118-119.
25Mustafa, Akhlak Tasawuf ( Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), h. 29.
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bagi yang melakukannya. Islam telah mengajarkan akhlak yang mulia, sehingga 

dapat dirasakan sesuai dengan jiwa manusia dan dapat diterima akal sehat.

c. Kemantapan

Akhlak Islam telah  menjamin kebajikan yang mutlak yang sesuai dengan 

pribadi manusia. Ketetapannya bersifat tetap, langgeng dan mantap, sebab yang 

menciptakan adalah Allah SWT yang maha bijaksana yang selalu memeliharanya 

dari kebaikan yang mutlak. Akhlak yang dibuat manusia bersifat sementara dan 

sering kali berubah-ubah sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

d. Kewajiban yang dipatuhi

Akhlak Islam merupakan akhlak yang bersumber dari wahyu yang wajib 

di taati oleh setiap manusia. Di dalamnya terdapat motivasi untuk selalu tunduk 

patuh dan berpegang teguh padanya yang timbul dari hati nurani yang 

menghambakan diri pada Zat Yang Maha Agung. Akhlak Islam juga sebagai

perangsang untuk berbuat kebajikan yang diiringi oleh pahala dan mencegah dari 

perbuatan keji dan jahat karena takut dengan azab dari Allah SWT.

e. Pengawasan yang menyeluruh

Akhlak Islam adalah pengawasan hati nurani dan akal sehat, Islam 

menghargai hati nurani bukan dijadikan tolak ukur dalam menetapkan beberapa 

usaha.26

4. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku (Akhlak) Anak

a. Insting

Insting adalah seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Para 

Psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku,  antara lain: a). Naluri makan, b). Naluri jodoh, 

c). Naluri keibu bapakan, d). Naluri berjuang, e). Naluri berTuhan, f). Naluri ingin 

                                                          
26Mustafa, Akhlak Tasawuf , h. 30.
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tahu dan memberi tahu, g). Insting takut, h). Insting sosial (suka bergaul), i). Dan 

naluri meniru.27Insting manusia dikatakan bagian dari kehidupan manusia yang 

secara fitrah dapat menghasilkan corak perilaku.

b. Kebiasaan

Kebiasaan adalah setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan 

secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, 

seperti berpakaian, makan, tidur, olahraga, dan sebagainya.

c. Wirotsah (keturunan)

Wirotsah dalam ilmu jiwa disebut hereditas. Menurut teori nativismen 

yang dipelopori oleh schopenhaur bahwa seseorang ditentukan oleh bakat yang 

dibawah sejak lahir. Pendidikan tidak bisa mempengaruhi terhadap perkembangan 

jiwa seseorang.Sifat-sifat dasar yang dipunyai seseorang, yaitu warisan khusus ke-

manusiaan, warisan suku atau bangsa dan warisan khusus dari orang tua.28oleh 

karena itu, akhlak seseorang juga dapat berdampak terhadap keluarga.

d. Lingkungan (milieu)

Milieu atau lingkungan artinya suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, 

meliputi tanah dan udara, sedangkan lingkunagan manusia, ialah apa yang 

mengelilingnya, seperti negeri, lautan, udara dan masyarakat. Dengan perkataan 

lain, milieu atau lingkungan adalah segala apa yang melingkupi manusia dalam 

arti yang seluas-luasnya.29 Karena itu, lingkungan sangat mempengaruhi perilaku 

seorang peserta didik.

5. Bentuk Akhlak

a. Akhlak baik atau terpuji, yaitu perbuatan baik kepada Tuhan, sesama manusia 

dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak terpuji merupakan salah satu media 

                                                          
27Marjani Alwi, Pendidikan Karakter (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 66-67
28Nur Khalisah Latuconsinah, Aqidah Akhlak Kontemporer, h. 119-120.
29Indo Santalia, Akhlak Tasawuf  (Cet. 1; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 34.
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pendidikan yaitu larangan, keteladanan, hukuman dan ganjaran yang 

dijelaskan kepada peserta didik agar mereka dapat memahami apa yang harus 

dilakukan, sehinggga mereka tahu jalan untuk kedepannya bagaimana sebagai 

modal awal.

b. Akhlak buruk atau tercelah, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama 

manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak tercelah digambarkan 

kepada peserta didik sebagai ibroh. Peserta didik dalam menghadapi 

kehidupannya akan mudah memahami seperti apa jalan yang harus dipilih, 

apabila mereka sudah tahu perbuatan itu adalah menyalahi aturan ajaran 

agama Islam.30 Oleh karena itu, peserta didik dari kecil harus diajarkan 

bagaimana berakhlak yang baik. 

C. Hasil Penelitian yang relevan

Masalah pembinaan agama orang tua terhadap akhlak peserta didik telah 

banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu diantaranya, Skripsi yang 

dikarang oleh Suleha yang berjudul “ Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam 

pembinaan Moral Siswa Kelas IV Di Lingkungan MI Ma’arif Kecematan 

Bontoala Kota Makassar “ yang dikaji dalam skripsi Suleha adalah Peranan 

pendidikan agama Islam bagi setiap manusia yang mempelajarinya adalah ia 

berperan untuk membentuk moral atau etika yang tinggi, karena pendidikan moral 

merupakan jiwa pendidikan agama Islam tanpa mengabaikan pendidikan jasmani, 

akal dan ilmu praktis.31 Arham dalam skripsinya yang berjudul ”Pengaruh 

pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga terhadap sikap keberagamaan 

peserta didik SDN 72 Tamarellang Kecematan Bulukumpa Kabupaten 

                                                          
30Masripah, “Urgensi Internalisasi Pendidikan Aqidah Akhlak Bagi Generasi Muda”, 

jurnal 1, no 01(2007), h. 54.
31Suleha, ”Peranan Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Moral siswa Kelas IV dan 

Lingkungan MI Ma’arif Kecematan Bontoala Kota Makassar “, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah 
Dan Keguruan UIN Alauddin, 2013), h. 24.
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Bulukumba” adapun yang dikaji dalam skripsi Arham menyatakan bahwa 

Perkembangan jiwa keberagamaan anak dipengaruhi oleh citra anak terhadap 

bapaknya. Jika seorang bapak menunjukkan sikapdan tingkahlaku yang baik maka 

anak cenderung mengidentifikasikan sikap dan tingkah laku sang bapak pada 

dirinya. Demikian pula sebaliknya jika bapak menampilkan sikap buruk juga akan 

ikut berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak.32 Syamsul Bahri dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga 

Terhadap Perilaku Keagamaan peserta didik di SMP Askari Pallangga Kabupaten 

Gowa” Adapun yang dikaji dalam skripsi Syamsul Bahri yang menyatakan bahwa 

pendidikan akhlak yaitu mengubah sikap mental dan perilaku yang dalam konteks 

Islam adalah agar menjadi seorang muslim yang terbina seluruh potensi dirinya 

sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dalam rangka beribadah 

kepada Allah.33 Muhammad Nurhadi dalam skripsinya yang berjudul “ Strategi 

Orang Tua dalam Membina Karakter Anak di Desa Hingalamamengi Kecematan 

Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur” yang dikaji dalam skripsi 

Muhammad Nurhadi adalah bahwa pendidikan atau pembinaan usaha sadar, 

disengaja, dan positif untuk menuntun hidup jasmani dan rohani untuk anak didik 

untuk memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bahkan menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.34 Hafsah dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh Orang Tua dalam Penanaman Perilaku Beragama dan Pengaruhnya 

Terhadap Karakteristik Anak Usia Dini Paud/Kb Al-Hijrah Buntu Kalosidi Desa 

                                                          
32Arham, “Pengaruh pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga terhadap 

sikap keberagamaan peserta didik SDN 72 Tamarellang Kecematan Bulukumpa Kabupaten 
Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin,2015), h. 8.

33Syamsul Bahri, “Pengaruh Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Terhadap Perilaku 
Keagamaan Peserta Didik di SMP Askari Pallangga Kabupaten Gowa” , Skripsi (Makassar: Fak. 
Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin, 2014), h. 24.

34Muhammad Nurhadi, “Strategi Orang Tua dalam Membina Karakter Anak di Desa 
Hingalamamengi Kecematan Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur”, Skripsi
(Makassar: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin, 2012), h. 32.
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Buntu Barana Kecematan Curio kabupaten Enrekang” yang dikaji dalam skripsi 

Hafsah adalah menanmkan jiwa agama pada diri anak tidak lain adalah 

mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya 

nila-nilai Islam yang bersumber dari Al-qur’an dan Hadits.35 Kemudian Jumriani 

dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak 

Anak di Desa Tassese Kecematan Manuju Kabupaten Gowa” yang dikaji dalam 

skripsi Jumriani adalah bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama 

dalam meletakkan dasar pendidikan terhadap anak yang bertanggung jawab 

mendidik anak dengan keimanan dan akhlak.36

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta  empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik dengan data.37

Hipotesis pada penelitian ini adalah “Diduga ada pengaruh pembinaan 

agama orang tua terhadap akhlak peserta didik MI DDI Cambalagi Kabupaten 

Maros”.

                                                          
35Hafsah, “Pengaruh Orang Tua dalam Penanaman Perilaku Beragama dan Pengaruhnya 

Terhadap Karakteristik Anak Usia Dini Paud/Kb Al-Hijrah Buntu Kalosidi Desa Buntu Barana 
Kecematan Curio kabupaten Enrekang”, Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
Alauddin, 2013), h. 44.

36Jumrianai, “Peranan Orang Tua dalam Pembinaan Akhlak Anak di Desa Tassese 
Kecematan Manuju Kabupaten Gowa” , Skripsi (Makassar: Fak. Tarbiyah Dan Keguruan UIN
Alauddin, 2011), h. 15.

37Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekataan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Cet. XIV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 96.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini Menggunakan Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis 

mengambil penelitian deskriptif kuantitatif karena penelitian ini berkenaan dengan 

bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau 

menguraikan data sehingga mudah dipahami.1 Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan  sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan data 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.2

Penelitian ini berlokasi di MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros.

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.3 Dengan demikian  populasi 

merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik dan orang tua peserta didik kelas 3 dan 4 MI DDI 

Cambalagi Kabupaten Maros dan orang tuanya. Orang tua peserta didik sebanyak 

40 orang dan jumlah peserta didik  sebanyak 40 orang yang terdiri dari:

                                                          
1Sofyan Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014), h. 2
2Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 14.
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XX; Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 117. 
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Kelas III : 18 Orang

Kelas IV : 22 Orang

b. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dimiliki.4 Jadi dapat 

dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu, memiliki karakteristik tertentu, jelas dan dianggap dapat mewakili 

populasi. 

Hakekat dalam penggunaan sampel dalam suatu penelitian dikarenakan 

sulitnya meneliti seluruh populasi maka penelitian biasanya hanya dilakukan 

terhadap sampel yang telah dimiliki saja yang digeneralisasikan ke dalam hasil 

penelitian. Namun karena populasi kurang dari 100, maka penulis mengambil 

seluruh populasi menjadi sampel penelitian.5

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil seluruh anggota 

populasi yang berjumlah 40 orang peserta didik beserta orang tuanya, dengan  

menggunaka tehnik pengambilan sampel jenuh.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat 

diperlihatkan penggunaannya melalui angket, pengamatan, dokumentasi dan se-

bagainya.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan 

                                                          
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi (Cet. 13; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131.
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

h. 124.
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dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan 

penelitian. Metode pengumpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Dalam hal ini, peneliti mengamati langsung mengenai pembinaan agama 

orang tua terhadap akhlak peserta didik.

b. Angket 

angket dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau 

peryataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dan adapun responden 

dalam penelitian ini adalah orang tua dan peserta didik yang akan diberikan 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan tentang pembinaan agama orang tua 

terhadap akhlak peserta didik.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data-data yang telah ada dengan jalan mencatat 

secara langsung dokumen seperti nilai hasil belajar bidang studi keagamaan, 

catatan harian guru di kelas atau yang ada hubungannya dengan penelitian tentang

pembinaan agama orang tua terhadap akhlak peserta didik.

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu keseluruhan data yang diperlukan untuk 

menjelaskan keseluruhan sumber dari mana data diperoleh, dan tehnik 

pengumpulan data, serta berapa lama kerja di lapangan.6 Instrumen penelitian juga 

berarti sebagai alat untuk memperoleh data. Alat ini dipilih sesuai dengan jenis 

data yang diinginkan. Dengan kata lain, Instrumen adalah alat atau cara menjaring 

data yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan empat instrument pengumpulan data yaitu:

                                                          
6Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 2003), h. 110.
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a. Pedoman Observasi

Observasi yang dilakukan pada awal penelitian yaitu pengamatan langsung 

terhadap fenomena yang diteliti yaitu peneliti akan mengobservasi mengenai 

pembinaan agama orang tua terhadap akhlak peserta didik.

b. Angket 

Angket yang dipandang sebagai suatu teknik penelitian yang banyak 

mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam pelaksanaannya angket 

dilakukan secara tertulis, sedangkan wawancara dilakukan secara lisan. Oleh 

karena itu, angket juga sering disebut dengan wawancara tertulis. Data yang 

dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana pembinaan agama 

orang tua terhadap peserta didik .

Seperti upaya yang dilakukan orang tua untuk membina akhlak peserta 

didik serta usaha yang dialkukan untuk menumbuhkan kesadaran memelihara 

tatanan nilai agama agar segala perilaku peserta didik senantiasa diatas norma-

norma yang ada. 

Berdasarkan defenisi tentang angket di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa angket dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau 

peryataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dan adapun responden 

dalam penelitian ini adalah orang tua dan peserta didik yang akan diberikan 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan tentang pembinaan agama orang tua 

terhadap akhlak peserta didik.

c. Format dokumrntasi

Format dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data berupa data yang 

sudah siap dan lainnya. Adapun format dokumentasi yang digunakan oleh peneliti 

adalah Check-list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya, dalam 

hal ini tinggal memberikan tanda setiap gejala yang di maksud.
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap 

selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut:

1. Editing, semua angket harus diteliti satu per satu tentang kelengkapannya 

dan kebenaran pengisian hingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan

2. Coring, setelah melalui tahap editing, maka selanjutnya adalah 

memberikan skor terhadap item-item pertanyaan yang terdapat pada 

angket dalam bentuk pilihan ganda. Untuk memudahkan perhitungan 

masing-masing diberi bobot nilai yang bergerak dari 5 sampai 1 sesuai 

dengan kualitas jawaban yang disusun sebagai berikut:

 Alternatif jawaban A, denganbobot nilai 5

 Alternatif jawaban B, dengan bobot nilai 4

 Alternatif jawaban C, dengan bobot nilai 3

 Alternatif jawaban D, dengan bobot nilai 2

 Alternatif jawaban E, dengan bobot nilai 1

3. Tabulating, yaitu perhitungan terhadap hasil skor yang telah ada. 

Berdasarkan kuesioner tentang motivasi orang tua terhadap minat baca 

siswa.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskripsi 

dan analisis korelasional.

a. Ananlisis Data

1. Analisis deskripsi

Dalam teknis pelakasanaan atau analisisnya, yaitu dengan memeriksa 

jawaban-jawaban dari tiap responden atau siswa, lalu dijumlahkan dan 

menghasilkan skor total, diklasifikasikan dan tabulasikan (dibuat tabel) data yang 
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didapat dari tiap item pertanyaan akan dibuat satu tabel masing-masing rumusan 

dari distribusi frekuensi relatif adalah:

= × 100%
Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya

N = Number Of Case (jumlah frekuensi)

P = Angka Presentase.7

2. Analisis korelasional

Untuk mengetahui Pengaruh Pembinaa agama orang tua terhadap akhlak 

peserta didik, penulis menggunakan teknik analisis korelasional dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut:

          = 				 ∑ (∑ )(∑ )
( ∑ (∑ ) )( ∑ (∑ ) )

Keterangan:

rxy : Angka inedeks korelasi “r” product moment

∑X : Jumlah skor dalam sebaran X 

∑Y : Jumlah skor dalam sebaran Y

∑XY : Jumlah hasil skor X dengan skor Y

∑X² : Jumlah skor X yang dikuadratkan dalam sebaran X

∑Y² : Jumlah skor Y yang dikuadratkan dalam sebaran Y

N : Banyaknya subjek (Number of Case)

                                                          
7 Anas Sudjiono, Pengantar Statistika Pendidikan (Cet. 14; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), h. 43.
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3. Statistik Inferensial

Statistik inferensial merupakan bagian dari statistik yang berfungsi untuk 

meramalkan dan mengontrol kejadian pada bagian ini. Penulis mempelajari tata 

cara penarikan kesimpulan dan mengenai keseluruhan atau populasi berdasarkan 

data pada gejala dan fakta suatu penelitian. Dalam statistik inferensial penulis 

menggunakan dengan rumus statistik regresi sederhana dengan rumus sebagai 

berikut:

Ý = a – bX

Dimana:

Ý = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefesien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada perubahan variabel indevenden. Bila (+) arah garis 

naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah DDI Cambalagi

Madrasah Ibtidaiyah DDI Cambalagi adalah salah satu lembaga 

pendidikan tingkat dasar dalam bentuk formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum bercirikhas agama Islam yang dikelola secara terpadu dengan 

sistem pendidikan pesantren oleh Yayasan al-Irsyad di bawah naungan 

Departemen Agama, terletak di dusun Cambalagi Desa Tupabbiring Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros, yang berjarak ± 15 km dari ibu kota kabupaten.

Letak Madrasah Ibtidaiyah DDI Cambalagi jauh dari ibu kota kabupaten 

dan berada dipesisir barat laut bahagian utara kabupaten Maros, menjadikan 

lembaga tersebut sebagai tumpuan harapan dalam mengangkat kualitas 

pendidikan masyarakat setempat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan dan 

petani tambak.

Madrasah Ibtidaiyah DDI Cambalagi berawal dari aspirasi Remaja Masjid 

atas prakarsa dua tokoh remaja saat itu yakni Muh. Rusydi Madjid sebagai ketua 

Remaja Masjid dan Wajdi Syamsu sebagai sekretarisnya.1 Kedua tokoh remaja ini 

merasa prihatin akan masa depan generasi muda yang tidak bisa mendapatkan 

                                                          
1H. Muh. Takdir, S. Pd, Ketua Yayasan al-Irsyad DDI Cambalagi, wawancara, di MI 

DDI Cambalagi Kabupaten Maros, 11 Oktober 2016.
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layanan pendidikan agama  karena kurangnya kesadaran orang tua untuk 

menyekolahkan mereka dan tidak tersedianya sarana pendidikan yang mudah 

dijangkau. Niat baik kedua tokoh remaja ini disambut baik oleh para orang tua 

yang akhirnya disepakati untuk mendirikan Madrasah Diniyah.

Pada Tahun 1984 M. telah resmi didirikan Madrasah Diniyah DDI 

Cambalagi, peserta didiknya adalah murid-murid Sekolah Dasar yang belajar pagi 

di SD dan melanjutkan dengan belajar agama pada sore hari di Madrasah ini. 

Madrasah Diniyah merupakan cikal bakal didirikannya Madrasah Tsanawiyah

DDI Cambalagi.

Dalam proses perkembangannya, keberadaan Madrasah ini dapat 

menggugah kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan, hal ini dapat 

dilihat  dari semakin meningkatnya animo masyarakat untuk memasukkan 

anaknya ke Madrasah Diniyah DDI Cambalagi. Kondisi ini menjadi pemikiran 

bagi pengurus untuk meningkatkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi agar 

dapat menampung luaran Madrasah Diniyah dan Sekolah Dasar yang tidak dapat 

melanjutkan pendidikan karena alasan sulitnya terjangkau MTs dan SMP yang 

waktu itu hanya ada di kota Maros dan berjarak ± 15 km. 

Pemikiran tentang perlunya didirikan lembaga pendidikan yang lebih 

tinggi jenjangnya kembali diprakarsai oleh kedua tokoh Remaja Masjid tersebut, 

kemudian mendapat respon dan disetujui orang-orang tua yang ada di kampung 

cambalagi desa tunikamaseang kecamatan Maros Baru, yang kini berubah nama 

menjadi desa tupabbiring kecamatan bontoa setelah terjadinya pemekaran. 
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Dengan semakin berkembangnya pengelolaan pendidikan yang dikelola 

oleh DDI Cambalagi pada waktu itu, maka seorang dermawan yang bernama  H. 

Side (kakek para pendiri) mewakafkan tanah persawahan seluas 6.359 m2 untuk 

pemanfaatan pendidikan. Tanah waqaf tersebut membangkitkan semangat dan 

harapan pengurus untuk segera merealisasikan cita-cita akan berdirinya Madrasah 

Tsanawiyah. 

Pada tahun 1989 resmilah Madrasah Tsanawiyah DDI Cambalagi dibuka 

yang diawali dengan pembangunan dua lokal ruang kelas semi permanen hasil 

swadaya penuh masyarakat setempat. Seiring dengan perkembangan kuantitas dan 

kualitas santri yang semakin meningkat, Madrasah Tsanawiyah DDI Cambalagi 

semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini terbukti dengan tersedianya 

sarana pembelajaran yang kian meningkat.2

Semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan akses 

Madarasah DDI Cambalagi dan semakin meningkatnya alumni SMP dan MTs. 

DDI Cambalagi pada khususnya, maka pada tahun 1992 dibukalah Madrasah 

Aliyah DDI Cambalagi.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan untuk lebih fokus pada 

pendidikan keagamaan, maka selain membina Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah, madrasah ini juga membina Madrasah Ibtidaiyah yang berdiri 

pada tahun 1993.

                                                          
2Lukman, S. Ag, M. Pd. I, Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Cambalagi, wawancara di 

MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros, 11 Oktober 2016.
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Pada tahun 2003 madrasah ini mulai dikelolah seatap dalam sistem 

pendidikan pesantren yang membina jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah,

Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah, dengan nama 

Pondok Pesantren Raudhaturrasyidin DDI Cambalagi Maros.3

a. Visi, Misi dan Tujuan MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros

Rumusan visi dan misi dalam suatu lembaga pendidikan merupakan suatu 

keniscayaan, karena hal tersebut merupakan suatu kondisi atau keyakinan yang 

hendak direalisasikan pada masa depan, atau dapat juga dikatakan sebagai 

pandangan tentang profil peserta didik yang hendak dilahirkan oleh lembaga 

pendidikan tersebut di masa depan. Selanjutnya berdasarkan visi yang telah 

dimiliki, dirumuskanlah misi yang merupakan penjabaran operasional dan 

dituangkan secara konkrit kedalam tujuan pendidikan. Adapun visi dan misi

Madrasah Ibtidaiyah DDI Cambalagi, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

adalah sebagai berikut : 

1. Visi 

Menjadikan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

dan berwawasan luas tentang ilmu dan teknologi. 

2. Misi

a) Mengupayakan pembinaan mental akhlak dan budi pekerti luhur 

yang bernuansa agamais.

b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing.

                                                          
3 Muh. Thayyeb, Pimpinan Pondok  Pesantren Raudhatuarrasyidin DDI Cambalagi, 

wawancara di Cambalagi, 11 Oktober 2016.
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c) Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif 

dan menyenangkan.

d) Mengoptimalkan semua sumber belajar.

3. Tujuan Madrasah

a) Madrasah memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang bermutu, efisien, relevan dan berdayasaing.

b) Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disiplin, 

efektif, serasi, selaras dan seimbang sebagai proses kegiatan 

akademik dan non akademik.

c) Warga Madrasah memiliki keterampilan yang memadai, sikap 

dan budi pekerti luhur yang didasari iman dan takwa.

d) Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki dedikasi dan 

daya saing yang tinggi.4

Dari visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

Madrasah Ibtidaiyah DDI Cambalag, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

menyelenggarakan pendidikan dengan menjunjung nilai keagamaan dan berusaha 

memberdayakan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajarannya.

                                                          
4Tata Usaha: Profile MI  DDI Cambalagi Kabupaten Maros, 11 Oktober 2016.
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b. Keadaan Guru dan Peserta Didik MI DDI Cambalagi Maros

1. Guru

Pada dasarnya tidak semua orang dapat menjadi guru yang baik, karena 

pendidik atau guru adalah pekerjaan profesional yang menuntut adanya kualifikasi 

personel yang berbeda dengan pekerjaan profesional lainnya.5

Guru adalah anggota masyarakat yang berkompoten (cakap, mampu dan 

berwewenan) dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pemerintah 

untuk melaksanakan tugas dalam lembaga pendidikan jalur sekolah maupun 

lembaga luar sekolah.

Pendidik adalah orang yang mempunyai amanah untuk dapat melakukan 

perubahan kepada peserta didik, baik perkembangan pemikiran, sikap, maupun 

perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu keberadaan 

pendidik dalam satuan pendidikan adalah suatu keharusan untuk dapat 

terlaksananya pendidikan. 

Adapun jumlah guru yang ada di MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros

dapat dilihat pada tabel berikut :

                                                          
5 Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h. 92.
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Tabel 4.1

Pegawai MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros Tahun Pelajaran 
2016/ 2017

Sumber Data : Laporan bulanan MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros. 11 Oktober 

2016.

Memperhatikan tabel tersebut di atas, secara umum dapat dikatakan tenaga 

guru dan kependidikan cukup memadai untuk dapat melaksanakan kegiatan 

pendidikan dalam satuan pendidikan

NO URAIAN JUMLAH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kepala Madrasah

Guru PNS

Guru Honorer

Pesuruh / Penjaga

Laboran

Pustakawan

1 orang

3 orang

6 orang

2 orang

1 orang

1 orang

J u m l a h 14 orang
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Tabel 4.2

Nama-nama Guru di MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros tahun 

pelajaran 2016/2017

No Nama L/P Pendidikan Jabatan

1 Fatima, S. Pd. I P S1 PAI Guru Kls. I

2 Rosmiati, S. Pd. I P S1 PAI Guru Kls. II

3 Nahda, S. Pd. I P SI PGMI Guru Kls.III

4 Sitti Ruhaeba, S. Pd. I P S1 PAI Guru Kls. IV

5 Norma, S. Pd P S1 PAI Guru Kls. V

6 Hj. St. Darmawati, S. Pd. I P S1 PGSD Guru Kls. VI

7 Muhammad Akib, S. Pd L SI PGSD Guru Olahraga

8 Mantasia, S. Pd. I P S1 PAI Guru Agama

9 Nur alfifadilah, S. Pd P S1 PGSD Guru Bhs. Inggris

Sumber Data : Laporan bulanan MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros. 11 

Oktober 2016.

2. Peserta Didik

Peserta didik adalah subyek dan sekaligus sebagai objek dalam kegiatan 

pendidikan, dan aktivitas pendidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan 

mereka. Oleh karena itu keberadaan peserta didik wajib adanya dalam proses 
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pendidikan. Adapun jumlah peserta didik yang ada di Madrasah Ibtidaiyah DDI 

Cambalagi Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Keadaan Peserta Didik  MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros Tahun 

Pelajaran 2016/2017

NO KELAS L P JUMLAH

1 I 8 10 18

2 II 17 5 25

3 III 8 10 18

4 IV 14 8 22

5 V 7 8 15

6 VI 8 11 17

JUMLAH TOTAL 54 52 105

Sumber Data : Laporan bulanan MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros. 11 Oktober 

2016.

c. Fasilitas Sekolah

Fasilitas sekolah penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar 

siswa demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. MI DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros secara bertahap menyediakan dan terus berusaha melengkapi 
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fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Adapun fasilitas-fasilitas tersebut dapat dilihat 

pada tabel:

Tabel 4.4

Fasilitas MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros

No Jenis Jumlah
Keterangan

Baik Rusak

1 Ruang kepala sekolah 1 1 -

2 Ruang Guru 1 1 -

3 Ruang Kelas 6 6 -

4 Ruang Perpustakaan 1 1 -

5 Kursi siswa

7 Meja Siswa

8 Mushola/T. Ibadah 1 1 -

9 WC Murid 2 2 -

10 Tempat Olahraga 1 1

11 Parkir 1 1

2. Pembinaan Agama yang dilakukan Orang Tua di MI DDI Cambalagi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MI DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros, maka berikut hasil dari penelitian yang dilakukan melalui 

metode angket. Pada bagian ini khusus dibahas mengenai variabel Pembinaan 

Agama yang dilakukan Orang Tua Peserta Didik disajikan dalam bentuk:
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Tabel 4.5

Hasil Angket Variabel X

(Pembinaan Agama yang dilakukan Orang Tua)

NO
ITEM SOAL JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 55

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 60

4 3 4 4 5 4 2 3 5 5 5 5 4 49

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

6 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 56

7 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 58

8 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 55

9 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 52

10 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 56

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 56

13 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 55

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 56

17 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59



46

Lanjutan Tabel 4.5

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

19 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 58

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

22 3 4 3 2 5 3 4 5 5 5 5 4 41

23 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 58

24 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 58

25 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

27 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 58

28 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 50

29 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 52

30 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 60

31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

32 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 58

33 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 55

34 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 58

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58

37 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 58

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
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Lanjutan Tabel 4.5

39 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 52

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 53

JUMLAH 2272

Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan di MI DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros, kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.6

Distribusi Frekuensi dan Persentase serta Pengkategorian Pembinaan 

Agama yang dilakukan Orang Tua Peserta Didik kelas III dan VI MI DDI 

Cambalagi Kabupaten Maros

Interval Kategori Frekuensi Persentase (%)

60-64 Sangat Tinggi 14 35%

55-59 Tinggi 19 47.5%

50-54 Sedang 5 12.5%

45-49 Rendah 1 2.5%

41-44 Sangat Rendah 1 2.5%

JUMLAH 40 100%

Tabel distribusi frekuensi diperoleh gambaran pembinaan agama yang 

dilakukan orang tua MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros, pada kategori sangat 

tinggi sebanyak 14 (35%) orang, kategori tinggi sebanyak 19 (47.5%) orang, 
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kategori sedang sebanyak 5 (12.5%) orang, kategori rendah sebanyak 1 (2.5%) 

dan kategori sangat rendah sebanyak 1 (2.5%). Hal tersebut menggambarkan 

bahwa pembinaan agama yang dilakukan orang tua berada pada kategori dan 

signifikan karena jumlah persentasenya melebihi 50 persen.

Tabel 4.7

Hasil Analisis Statistik Deskriptif untuk Pembinaan Agama yang dilakukan

Orang Tua (X).

Statistik Hasil

Ukuran sampel

Skor tertinggi

Skor terendah

Range

Rata-rata skor

Standar deviasi

40

60

41

19

56,8

3,98

Berdasarkan tabel 4.7 di atas telah mengajukan bahwa rata-rata skor 

angket pembinaan agama yang dilakukan orang tua di MI DDI Cambalagi adalah 

dengan rentang skor (range) adalah 19, standar deviasi 3,98. Hal ini 

menggambarkan bahwa secara deskriptif penyebaran data dapat dikatakan normal 

berdasarkan skor tertinggi 60 dan skor terendah 41.

Menentukan interval nilai dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai 

terendah. Hasil pengurangan dibagi dalam 5 kategori, atau dapat dijelaskan 

sebagai berikut
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=  
	 	

	
= 

=
	19
	 5

														 = 3.8 (dibulatkan menjadi 4)

Selanjutnya nilai 3,8 dibulatkan dijadikan sebagai patokan dalam 

pembuatan interval nilai angket tentang pembinaan agama yang dilakukan orang 

tua.

3. Akhlak Peserta Didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten 

Maros

Setelah membahas tentang variabel pembinaan agama yang dilakukan

orang tua maka selanjutnya akan dibahas variabel akhlak peserta didik yang akan 

disajikan dalam bentuk tabel dari hasil angket dan tabel persentase dari jawaban 

angket sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Angket Variabel Y 

NO
ITEM SOAL JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 5 4 1 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 84

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 88

3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 79



50

4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 87

5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 85

6 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 85

7 5 4 1 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 81

8 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 85

9 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 85

10 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 85

11 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 87

12 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 79

13 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 85

14 5 4 1 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 80

15 5 4 1 4 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 77

16 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 85

17 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66

18 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 79

19 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 79

20 4 4 5 5 4 4 4 5 5 2 5 5 3 4 5 5 4 5 80

21 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5 5 80

22 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4 5 4 3 3 1 5 5 5 74

23 5 5 2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 87

24 4 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 79

25 4 3 5 2 3 2 1 1 4 5 1 5 3 2 1 2 3 1 46
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Lanjutan Tabel 4.8

26 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 71

27 5 5 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 2 5 72

28 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 75

29 5 4 1 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 75

30 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 77

31 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 80

32 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 89

33 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 2 3 5 5 75

34 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 83

35 4 3 5 2 3 2 1 1 4 5 1 5 3 4 5 1 3 4 56

36 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 82

37 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 75

38 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 75

39 5 4 5 5 4 5 4 5 5 1 5 4 4 4 4 5 5 5 75

40 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 85

JUMLAH 3152

Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan di MI DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros, kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut:
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Tabel 4.9

Distribusi Frekuensi dan Persentase serta Pengkategorian Akhlak Peserta 

Didikkelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros

Interval Kategori Frekuensi Persentase (%)

82-90 Sangat Tinggi 16 40%

73-81 Tinggi 19 47.5%

64-72 Sedang 3 7.5%

55-69 Rendah 1 2.5%

46-54 Sangat Rendah 1 2.5%

JUMLAH 40 100%

Tabel distribusi frekuensi diperoleh gambaran akhlak peserta didik MI 

DDI Cambalagi Kabupaten Maros, pada kategori sangat tinggi sebanyak 16 (40%) 

orang, kategori tinggi sebanyak 19 (47.5%) orang, kategori sedang sebanyak 3 

(7.5%) orang, kategori rendah sebanyak 1 (2.5%) orang dan kategori sangat 

rendah sebanyak 1 (2.5%) orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa akhlak 

peserta didik MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros berada pada kategori dan 

signifikan karena jumlah persentasenya melebihi 50 persen.
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Tabel 4.10

Hasil Analisis Statistik Deskriptif untuk Akhlak peserta didik kelas III dan 

IV MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros

Statistik Hasil

Ukuran sampel

Skor tertinggi

Skor terendah

Range

Rata-rata skor

Standar deviasi

40

89

46

43

79,02

7,86

Berdasarkan tabel 4.10 di atas telah mengajukan bahwa rata-rata skor 

angket akhlak peserta didik MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros adalah dengan 

rentang skor (range) adalah 43, standar deviasi 7,86. Hal ini menggambarkan 

bahwa secara deskriptif penyebaran data dapat dikatakan normal berdasarkan skor 

tertinggi 89 dan skor terendah 46.

Menentukan interval nilai dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai 

terendah. Hasil pengurangan dibagi dalam 5 kategori, atau dapat dijelaskan 

sebagai berikut:

=  
	 	

	
= 

=
	43
	5

														 = 8.6 (dibulatkan menjadi 9)
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Selanjutnya nilai 8.6 dibulatkan dijadikan sebagai patokan dalam 

pembuatan interval nilai angket tentang akhlak peserta didik.

4. Pengaruh Pembinaan Agama yang dilakukan Orang Tua terhadap 

Akhlak Peserta Didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi Kabupaten 

Maros

Untuk hubungan antara variabel (X) Pembinaan Agama yang dilakukan

Orang Tua dan variabel (Y) Akhlak Peserta Didik, maka digunakan rumus 

korelasi product moment. Untuk menjabarkan rumus tersebut dilihat tabel 

perhitungan variabel X dan variabel Y sebagai berikut:

Tabel 4.11

Perhitungan Variabel X dan Variabel Y

No X Y X2 Y2 XY

1 2 3 4 5 6

1 55 84 3025 7056 4620

2 60 88 3600 7744 5280

3 60 79 3600 6241 4740

4 49 87 2401 7569 4263

5 60 85 3600 7225 5100

6 56 85 3136 7225 4760

7 58 81 3364 6561 4698

8 55 85 3025 7225 4675

9 52 85 2704 7225 4420
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Lanjutan Tabel 4.11

10 58 85 3364 7225 4930

11 60 87 3600 7569 5220

12 56 79 3136 6241 4424

13 55 85 3025 7225 4675

14 60 80 3600 6400 4800

15 60 77 3600 5929 4620

16 56 85 3364 7225 4930

17 59 66 3481 4356 3894

18 60 79 3600 6241 4740

19 58 79 3364 6241 4582

20 60 80 3600 6400 4800

21 60 80 3600 6400 4800

22 41 74 1681 5476 3034

23 58 87 3364 7569 5046

24 58 79 3364 6241 4582

25 58 46 3364 2116 2668

26 60 71 3600 5041 4260

27 58 72 3364 5184 4176

28 50 75 2500 5625 3750

29 52 75 2704 5625 3900

30 60 77 3600 5929 4620
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Lanjutan Tabel 4.11

31 60 80 3600 6400 4800

32 58 89 3364 7921 5162

33 55 75 3025 5625 4125

34 58 83 3364 6889 4814

35 60 56 3600 3136 3360

36 58 82 3364 6724 4756

37 58 75 3364 5625 4350

38 60 75 3600 5625 4500

39 52 75 2704 5625 3900

40 53 85 2809 7225 4505

∑ 2272 3152 130124 521124 179279

Setelah diketahui ∑X=2272, ∑Y=3152, ∑X2=130124, ∑Y2=521124 

dan ∑XY=179279 maka dapatlah dicari indeks korelasinya, dengan menggunakan 

rumus:

= 				 ∑ (∑ )(∑ )
								( ∑ (∑ ) )( ∑ (∑ ) )

          

= 				 . ( )( )
								⦃ . ( )²⦄⦃ . ( )²⦄

          

= 				
							(	 )( )

          

= 				
								( )( )
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= 				
				

          

               =
           = 0.434

thitung= √ 	
	²

              = 
. √ 	

	. ²
                = 

. 	( . )
.

    = 3.298

Df = N – nr

      = 40 – 2

      = 38

Dari hasil perhitungan di atas rxy sebesar 0,434 dan rhitung= 3.298, untuk α 

= 0.05 dengan df = 38, maka diperoleh rtabel = t(0.05)(18)= 1.9, karena thitung = 3.298 >

t(0.05)(18)= 1.9. Sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pembinaan agama 

yang dilakukan orang tua terhadap akhlak peserta didik kelas III dan VI MI DDI 

Cambalagi Kabupaten Maros.

 Hasil Analisis Regresi Sederhana

Ý = a + b X

                      Harga a = 
( ) ( )( )

	( ) ( )²
a = 	3152	 	130124 − 2272	 	179279

40	 	130124 − 5161984
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a = 410150848 − 407321888
5204960 − 5161984
a = 	2828960

42976
= 65.826

							Harga	b = . Σ − (ΣX)(ΣY)n. (ΣX )− ( )²
																							= 40	 	179279 − 2272	 	3152	40	x	130124 − 5161984
																							= 7171160 − 71613445204960 − 5161984
																							= 981642976
                     = 0.228
Maka,             Ý= a + bx

Ý = 65.826   + 0.228 X
Berdasarkan analisis regresi dengan nilai Ý = 65.826   + 0.228 X yang 

artinya jika nilai pembinaan agama yang dilakukan orang tua yang diberikan 

sebesar 1 akan memberi peningkatan sebesar 66.054 dengan jalan 65.826   + 0. 

228 (1) = 66.054 yang artinya setiap peningkatan Y maka nilai yang 

disumbangkan X itu sebesar 0.228. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pembinaan agama yang dilakukan orang tua

dengan akhlak peserta didik MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan melihat nilai thitung yang lebih besar dibandingkan dengan ttabel .
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B. Pembahasan

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa kompetensi pembinaan 

agama yang dilakukan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

akhlak peserta didik. Temuan ini mendukung berbagai teori yang telah diuraikan 

pada tinjuan pustaka, bahwa pembinaan agama yang dilakukan orang tua akan 

berpengaruh terhadap akhlak peserta didik.

Pembinaan agama yang dilakukan orang tua peserta didik kelas III dan IV

MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros yang disajikan sampel penelitian dengan 

skor rata-rata 56.80 dengan distribusi frekuensi 47,5% atau 19 orang yang berada 

dalam kategori tinggi berada pada interval 55 - 59. Ini menunjukkan bahwa 

Pembinaan Agama yang dilakukan Orang Tua tergolong tinggi. 

Akhlak pesrta didik kelas III dan VI MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros

yang dijadikan sampel penelitian dengan skor rata-rata 78.80% dengan distribusi 

frekuensi 47.50% atau 19 orang peserta didik berada pada interval 73 - 81 yang 

berada dikategorikan tinggi. 

Pembinaan agama yang dilakukan orang tua menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap akhlak peserta didik kelas III dan IV MI DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros pada taraf signifikan a = 0,05 dengan r = 0,434. Hal ini berarti 

r2 = 0,188 sehingga dapat di indikasikan bahwa pengaruh pembinaan agama yang 

dilakukan orang tua terhadap akhlak peserta didik kels III dan IV MI DDI 

Cambalagi Kabupaten Maros sebesar 66.05 diamana kontribusi yang diberikan 

setiap kali memberikan peningkatan pengaruh sebesar 0,228, sisanya ditentukan 
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oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Fakta empris yang 

dikemukakan ini relevan dengan yang telah dikemukakan oleh Goleman bahwa 

keberhasilan seseorang dalam hidupnya 20% ditentukan oleh IQ dan 80% diisi 

oleh faktor-faktor lain salah satunya adalah EQ.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa hasil yag diperoleh 

dalam penelitian ini telah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan dalam 

kajian pustaka.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 

menyimpulkan :

1. Pembinaan agama orang tua MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros 

tergolong tinggi dengan distribusi frekuensi 47.5% orang tua dari hasil 

observasi pembinaan agama orang tua berada dalam kategori tinggi 

dengan rata-rata 56.8

2. Akhlak peserta didik MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros tergolong 

tinggi dengan distribusi 47.5% skor hasil akhlak peserta didik berada pada 

kategori tinggi dengan rata-rata skor 7

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan agama orang tua 

terhadap akhlak peserta didik MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros. 

Dengan demikian dapat di kemukakan bahwa pembinaan agama orang tua

itu merupakan salah satu variabel yang berdistribusi dalam pencapaian 

akhlak peserta didik.

B. Saran Peneltian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

peneliti mengajukan saran sebagai berikut.

1. Kepada Orang tua hendaknya lebih meningkatkan pembinaan agama 

terhadap anaknya dengan tujuan agar akhlak anak tersebut lebih baik dan 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari

61
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2. Bagi peserta didik hendaknya tidak hanya memahami teori Akhlak secara 

kognitif tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya sifat jujur, tanggung jawab dan lain-lain.

3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian yang sejenis dengan variabel yang lebih 

banyak lagi dan subjek yang luas, diharapkan melakukan pendekatan yang 

lebih mendalam kepada peserta didik terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengambilan data agar hasilnya dapat lebih maksimal.
.
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NAMA : ELI ERNAWATI

NIM : 20800112066

JUDUL : Pengaruh Pembinaan  Agama  Orang Tua terhadap Akhlak Peserta 

Didik MI DDI Cambalagi Kabupaten Maros

1. Kisi-Kisi Instrumen wawancara dan angket untuk orang tua
a. Variabel (X) Pembinaan Agama Orang tua

No Variabel Sub Variabel Indikator Pernyataan
1 Pembinaan 

Agama Orang 
tua

1. Pembinaan 
Ibadah

1.Melaksanakan
Shalat wajib

2. Mengerjakan 
Shalat Sunnah

1. Orang tua harus
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
subhu
2. Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat
duhur
3. Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
Ashar
4. Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
magrib
5. Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
Isya

6. Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat
Duha

2. Pembinaan 
Akhlak

1. Mengajarkan 
kepada anak 
bertutur kata 
yang baik

7. Bagaimana cara 
anda mengajarkan 
anak anda berbicara 
yang sopan kepada 
teman sebaya



2. Mengajarkan 
anak 
menghargai 
orang yang 
lebih tua

8. Bagaimana cara 
anda mengajarkan 
anak berbicara 
sopan kepada orang 
yang lebih tua

9. Bagaimana cara 
anda mendidik anak 
agar dapat beretika 
yang baik terhadap 
orang yang lebih 
tua

3. Pembinaan 
aqidah

1.Menanamkan 
Aqidah

10. Apakah anda 
selalu mendiktekan 
kalimat tauhid 
kepada anak anda
11. Apakah anda 
mengajarkan 
alqur’an kepada 
anak anda
12. Apakah anda 
mengajarkan anak 
untuk mencintai 
nabi dan keluarga 
beliau.

2. Kisi-kisi angket untuk siswa

a. Variabel (Y) Akhlak peserta didik



No Variabel Sub Variabel Indikator Pernyataan
1. Akhlak peserta 

didik
1. Terhadap 
orang tua

1. Taat 
kepada kedua 
orang tua

2. Berbakti 
kepada kedua 
orang tua

1. Apakah anda 
mengerjakan apa 
yang diperintahkan 
orang tuamu
2. Apakah anda 
berbicara lemah 
lembut kepada orang 
tuamu

3. Membantah orang 
tua adalah tanda 
kedurhakaan
4. Apakah anda 
membantu orang tua 
anda ketika orang 
tua anda dalam 
kesulitan
5. Apakah anda 
meminta restu ketika 
ingin mengerjakan 
sesuatu

2. Terhadap 
guru

1. Disiplin

2. Sopan 
santun

6.Apakah anda 
mematuhi peraturan 
yang berlaku di 
kelas
7. Apakah anda 
menjaga keamanan 
dan ketertiban  kelas

8. Apakah anda 
sopan dalam 
perkataan, perbuatan 
dan cara berpakaian 
di dalam kelas
9. Apakah anda 
memberi salam 
setiap bertemu guru 
anda
10. Apakah andah 
murah senyum pada 
guru anda



3. Kejujuran
11. Apakaha anda 
menjaga asmanah 
guru ketika guru 
memberi pesan

3. Terhadap 
teman

1. Adab 
bergaul 
dengan teman 
sebaya

12. Apakah anda 
mengucapkan salam 
ketika bertemu 
dengan teman
13. Apakah anda 
memaafkan 
kesalahan teman bila 
mereka bersalah
14. Apakah anda 
tidak menghina dan 
meremehkan teman 
anda ketika memiliki 
kekurangan
15. Apakah anda 
tidak pelit kepada 
teman anda ketika 
membagikan 
makanan

4. terhadap 
lingkungan
sekolah

1. Menjaga 
kebersihan 
lingkungan 
sekolah

16. Apakah anda 
selalu menjaga 
kebersihan dikelas
17.Apakah anda 
selalu menjaga 
kebersihan kantor
18. Apakah anda 
menjaga kerapian 
perpustakaan

PETUNJUK:



1. Tuliskan nama, dan kelas anda pada lembar jawaban yang tersedia
2. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan cermat sebelum anda 

menjawab
3. Berilah tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan
4. Jawaban anda tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai pelajaran, oleh 

karena itu dimohon agar anda mengisi secara jujur sesuai dengan 
keadaan anda yang sebenarnya

5. Alternatif jawaban
Keterangan SS  = Sangat Setuju

          S   = Setuju
          KS = Kurang Setuju
         TS  = Tidak Setuju
         STS= Sangat Tidak Setuju

Nama Siswa : …………..   
Hari/tanggal :……………
Kelas/Semester : ……/……

No Pernyataan Sangat 
Setuju

(SS)

Setuju

(S)

Kurang 
Setuju

(KS)

Tidak 
Setuju

(TS)

Sangat 
Tidak 
Setuju
(STS)

1. Apakah anda mengerjakan 
apa yang diperintahkan 
orang tuamu

2. Apakah anda berbicara 
lemah lembut kepada orang 
tuamu

3. Membantah orang tua adalah 
tanda kedurhakaan

4. Apakah anda membantu 
orang tua anda ketika orang 
tua anda dalam kesulitan

5. Apakah anda meminta restu 
ketika ingin mengerjakan 
sesuatu

6. Apakah anda mematuhi 
peraturan yang berlaku di 



kelas
7. Apakah anda menjaga 

keamanan dan ketertiban  
kelas

8. Apakah anda sopan dalam 
perkataan, perbuatan dan 
cara berpakaian di dalam 
kelas

9. Apakah anda memberi salam 
setiap bertemu guru anda

10. Apakah andah murah 
senyum pada guru anda

11. Apakah anda tidak berkata 
bohong kepada guru anda 
ketika melakukan kesalahan

12 Apakaha anda menjaga 
asmanah guru ketika guru 
memberi pesan

13. Apakah anda mengucapkan 
salam ketika bertemu dengan 
teman

14. Apakah anda memaafkan 
kesalahan teman bila mereka 
bersalah

15. Apakah anda tidak menghina 
dan meremehkan teman anda 
ketika memiliki kekurangan

16. Apakah anda tidak pelit 
kepada teman anda ketika 
membagikan makanan

17. Apakah anda selalu menjaga 
kebersihan dikelas

18. Apakah anda menjaga 
kerapian perpustakaan



PETUNJUK:

6. Tuliskan nama, dan kelas anda pada lembar jawaban yang tersedia
7. Baca dan pahami setiap pernyataan dengan cermat sebelum anda 

menjawab
8. Berilah tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan
9. Jawaban anda tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai pelajaran, oleh 

karena itu dimohon agar anda mengisi secara jujur sesuai dengan 
keadaan anda yang sebenarnya

10. Alternatif jawaban
Keterangan SS  = Sangat Setuju

          S   = Setuju
          KS = Kurang Setuju
         TS  = Tidak Setuju
         STS= Sangat Tidak Setuju

Nama Orang tua : …………..
Nama siswa : …………..   
Hari/tanggal :……………
Kelas/Semester : ……/……

No Pernyataan Sangat 
Setuju

(SS)

Setuju

(S)

Kurang 
Setuju

(KS)

Tidak 
Setuju

(TS)

Sangat 
Tidak 
Setuju
(STS)

1 Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
subhu

2 Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
duhur

3 Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
ashar



4 Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
magrib

5 Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
isyah

6 Orang tua harus 
membiasakan anak 
mengerjakan shalat 
Duha

7 Apakah anda selalu 
mendiktekan kalimat 
tauhid kepada anak anda

8 Apakah anda 
mengajarkan anak anda 
berbicara yang sopan 
kepada teman sebaya

9 Apakah anda 
mengajarkan anak 
berbicara sopan kepada 
orang yang lebih tua

10 Apakah anda mendidik 
anak agar dapat beretika 
yang baik terhadap 
orang yang lebih tua

11 Apakah anda 
mengajarkan alqur’an 
kepada anak anda

12 Apakah anda 
mengajarkan anak untuk 
mencintai nabi dan 
keluarga beliau.





Descriptives
Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation Variance

VAR00001 40 19.00 41.00 60.00 56.8500 3.98426 15.874

Valid N 

(listwise)
40

Frequencies
Statistics

VAR00001  

N Valid 40

Missing 0

Mean 56.8500

Std. Deviation 3.98426

Variance 15.874

Range 19.00

Minimum 41.00

Maximum 60.00

Percentiles 25 55.0000

50 58.0000

75 60.0000

VAR00001

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 41.00 1 2.5 2.5 2.5

49.00 1 2.5 2.5 5.0

50.00 1 2.5 2.5 7.5

52.00 3 7.5 7.5 15.0

53.00 1 2.5 2.5 17.5

55.00 4 10.0 10.0 27.5

56.00 3 7.5 7.5 35.0

58.00 11 27.5 27.5 62.5

59.00 1 2.5 2.5 65.0

60.00 14 35.0 35.0 100.0

Total 40 100.0 100.0



Descriptives
Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation Variance

VAR00002 40 43.00 46.00 89.00 78.8000 8.39169 70.421

Valid N 

(listwise)
40

Frequencies

Statistics

VAR00002  

N Valid 40

Missing 0

Mean 78.8000

Std. Deviation 8.39169

Variance 70.421

Range 43.00

Minimum 46.00

Maximum 89.00

Percentiles 25 75.0000

50 80.0000

75 85.0000

VAR00002

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 46.00 1 2.5 2.5 2.5

56.00 1 2.5 2.5 5.0

66.00 1 2.5 2.5 7.5

71.00 1 2.5 2.5 10.0

72.00 1 2.5 2.5 12.5

74.00 1 2.5 2.5 15.0

75.00 6 15.0 15.0 30.0

77.00 2 5.0 5.0 35.0

79.00 5 12.5 12.5 47.5

80.00 4 10.0 10.0 57.5



81.00 1 2.5 2.5 60.0

82.00 1 2.5 2.5 62.5

83.00 1 2.5 2.5 65.0

84.00 1 2.5 2.5 67.5

85.00 8 20.0 20.0 87.5

87.00 3 7.5 7.5 95.0

88.00 1 2.5 2.5 97.5

89.00 1 2.5 2.5 100.0

Total 40 100.0 100.0
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RIWAYAT HIDUP
              

Eli ernawati, lahir di Maros, pada tanggal 07 september 

1994, 22 tahun lalu tepatnya di kabupaten Maros, anak 

dari H.Ramli dan ibu Hj.Hasmiah Dan merupakan anak 

ke 3 dari 5 bersaudara yang terdiri dari 3 orang saudara 

laki-laki dan 1 orang saudara perempuan.

Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2000-

2006, di SD Inpres No 22 Pa’rasangan Beru Kabupaten Maros dan melanjutkan 

Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2006-2009 di MTS DDI Cambalagi 

Kabupaten Maros dan pada tahun 2009-2012 melanjutkan Sekolah Menengah 

Atas di MA DDI Cambalagi Kabupaten Maros.

Pada tahun 2012, penulis melanjutkan jenjang pendidikan ditingkat 

Universitas tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada 

Fakultas Tarbiyah dan keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI). Dan adapun tujuan memilih jurusan PGMI ini adalah, selain penulis 

memang suka dengan  anak-anak, penulis memang mempunyai cita-cita untuk 

menjadi seorang guru .Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita 

saya,bisa tercapai.Amin..
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