
 

 

ABSTRAK 

Firas Agyati Gumilar: Tanggapan Siswa terhadap Mata Pelajaran PAI Materi 

Rendah Hati, Hemat dan Sederhana Hubungannya Dengan Akhlak Mereka 

Sehari-hari di Sekolah (Penelitian Deskriptif terhadap Siswa Kelas VIII SMP Al-

Hasan Panyileukan Bandung). 

 

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang terjadi di SMP Al-Hasan, yakni 

terdapat keanekaragaman tanggapan siswa terhadap mata pelajaran PAI materi 

rendah hati, hemat dan sederhana. Sebagian siswa ada yang memberikan 

tanggapan positif dan ada yang memberikan tanggapan negatif. Demikian pula 

dengan akhlak siswa, ada yang berakhlak baik dan ada yang berakhlak kurang 

baik. Hal tersebut menunjukan adanya kesenjangan antara pembelajaran PAI 

materi rendah hati, hemat dan sederhana dengan akhlak mereka sehari-hari di 

sekolah.  Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

apakah ada hubungannya antara tanggapan siswa terhadap mata pelajaran PAI 

materi rendah hati, hemat dan sederhana dengan akhlak mereka sehari-hari di 

sekolah. 

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui tanggapan siswa kelas VIII 

SMP Al-Hasan terhadap mata pelajaran PAI materi rendah hati, hemat dan 

sederhana, akhlak siswa kelas VIII SMP Al-Hasan sehari-hari di sekolah dan 

hubungan antara tanggapan siswa kelas VIII SMP Al-Hasan terhadap mata 

pelajaran PAI materi rendah hati, hemat dan sederhana dengan akhlak mereka 

sehari-hari di sekolah. 

Penelitian ini bertolak dari asumsi teoritik yang menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi akhlak salah satunya yaitu tanggapan. Dari asumsi teori ini 

diajukan hipotesis semakin positif tanggapan siswa terhadap mata pelajaran PAI 

materi rendah hati, hemat dan sederhana, akan semakin tinggi pula akhlak mereka 

sehari-hari di sekolah.      

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan 

teknis analisis korelasional. Metode ini cocok untuk melukiskan kondisi faktual 

secara sistematis mengenai fakta yang diteliti maupun karakteristik dari populasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi dan 

wawancara. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 orang siswa.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggapan siswa terhadap mata 

pelajaran PAI materi rendah hati, hemat dan sederhana termasuk kategori tinggi. 

Hal ini berdasarkan skor rata-rata sebesar 4,16 yang berada pada rentang interval 

3,40 - 4,19. Akhlak siswa sehari-hari di sekolah juga sangat tinggi, yaitu skor rata-

rata 4,46 yang berada pada rentang 4,20 – 5,00. Terdapat korelasi yang signifikan 

antara tanggapan siswa terhadap mata pelajaran PAI materi rendah hati, hemat 

dan sederhana dengan akhlak mereka sehari-hari di sekolah. Dengan taraf 

signifikansi 5%, hipotesisnya diterima karena thitung  ttabel atau  3,41  2,00. 

Koefisien korelasi kedua variabel tersebut sebesar 0,41. Hal ini berarti korelasinya 

cukup karena berada pada interval 0,40 – 0,59. Adapun kontribusi variabel X 

terhadap variabel Y sebesar 17%, dengan demikian masih ada faktor lain sebesar 

83% yang dapat mempengaruhi akhlak siswa sehari-hari di sekolah.  


