
 

 

ABSTRAK 

 

Mia Nur Amalia Abdullah (1142020081) : Tanggapan Siswa Terhadap Program 
Keputraan dan Keputrian Hubungannya dengan Akhlak mereka Sehari-hari 

(Penelitian pada Siswa SD Juara Bandung) 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SD Juara Bandung, 

di dapatkan informasi mengenai program yang ada di sekolah ini, yaitu program 
Keputraan dan Keputrian. Program ini adalah sebuah inovasi program pendidikan 
dalam bidang pembinaan akhlak di SD Juara Bandung. Sudah berjalan sejak lama. 

Semestinya peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang ditanamkan pada 
program pembinaan akhlak, pada kehidupan sehari-hari. Namun kenyataan 

menunjukkan, masih ditemukan peserta didik yang akhlak nya tergolong kurang 
baik. Hal ini dapat dilihat dari keseharian mereka baik di sekolah maupun di luar 
sekolah. Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk menelitinya lebih lanjut, 

untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana tanggapan siswa terhadap program 
keputraan dan keputrian hubungannya dengan akhlak mereka sehari-hari?. 

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tanggapan siswa terhadap 
program keputraan dan keputrian (2) Mengetahui akhlak siswa sehari-hari (3) 
Mengetahui tanggapan siswa terhadap program keputraan dan keputrian 

hubungannya dengan akhlak mereka sehari-hari. 
Penelitian ini bertolak dari asumsi teoritik yang menyatakan bahwa akhlak 

siswa memiliki hubungan pada tingkat tertentu dengan tanggapan siswa terhadap 
program keputraan dan keputrian. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah 
semakin positif tanggapan siswa terhadap program keputraan dan keputrian maka 

semakin baik pula akhlak mereka sehari-hari. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode korelasi. 

Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, 
studi kepustakaan dan angket yang disebarkan kepada 65 orang siswa kelas 4, 5, 
dan 6 SD Juara Bandung sebagai responden. Data kuantitatif diperoleh dan 

dianalisis menggunakan analisis statistika. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) tanggapan siswa terhadap 

program keputraan dan keputrian termasuk pada kategori positif dengan nilai rata-
rata 4,39 yang berada pada interval 4,20-5,00 yaitu kategori sangat tinggi. (2) 
Akhlak siswa sehari-hari termasuk pada kategori baik yaitu dengan nilai rata-rata 

4,31 yang berada pada interval 4,20-5,00 yaitu sangat tinggi (3) tanggapan siswa 
terhadap program keputraan dan keputrian hubungannya dengan akhlak mereka 

sehari-hari adalah: (a) koefisien korelasinya termasuk pada kategori korelasi sangat 
tinggi dengan angka korelasi 0,79 yang berada pada interval skor antara 0,70-1,00 
(b) hipotesisnya diterima, artinya semakin positif tanggapan siswa terhadap 

program keputraan dan keputrian maka semakin baik pula akhlak mereka sehari-
sehari berdasarkan nilai thitung 39,12 > ttabel 1,66964 dan (c) kadar pengaruh 

tanggapan siswa terhadap program keputraan dan keputrian hubungannya dengan 
akhlak mereka sehari-hari sebesar 62,41% . artinya masih ada sebesar 37,59% yang 
mempengaruhi akhlak sehari-hari siswa, baik faktor internal maupun eksternal.  

 


