
 

 

 

ABSTRAK 

 

Iqbal Maulana Yusup: “Pengaruh Program Pengembangan Pendidikan Agama 

Islam (PPAI) terhadap Akhlak Siswa di SMK Bakti Nusantara 666 Bandung” 

 

 Berdasarkan studi pendahuluan di SMK Bakti Nusantara 666 Bandung 

bahwa di sekolah tersebut terdapat kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan 

yang dinamakan dengan Program Pengembangan Pendidikan Agama Islam 

(PPAI). Kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh siswa dengan harapan 

sebagai pembinaan akhlak siswa. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti 

kegiatan tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui realitas Program 

Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PPAI), 2) Mengetahui realitas akhlak 

siswa di sekolah, dan 3) Merngetahui realitas pengaruh Program Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam (PPAI) terhadap akhlak siswa di sekolah. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran, bahwa salah satu tujuan ajaran 

agama Islam sebagaimana dengan yang di perintahkan kepada utusan Allah ialah 

menyempurnakan akhlak, oleh karena itu sangat erat kaitannya antara pendidikan 

agama Islam dengan akhlak, yang dalam penelitian ini dapat dibatasi pada suatu 

program pengembangan yang ada di sekolah SMK Bakti Nusantara, yaitu 

Pengaruh Program Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PPAI) untuk suatu 

perubahan tingkah laku dalam aspek akhlak siswa di sekolah. Dari asumsi tersebut 

dirumuskan hipotesis, semakin baik Program PPAI, maka semakin baik pula 

akhlak siswa di sekolah. Sebaliknya semakin buruk Program PPAI, maka semkin 

buruk pula akhlak siswa di sekolah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Cara pengumpulan datanya dengan menyebarkan angket, wawancara, observasi, 

dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini diambil sample dari kelas X Akuntsi 

1 SMK Bakti Nusantara 666 Bandung sebanyak 32 siswa. Analisis data kedua 

variabel ini dilakukan dengan menggunakan metode statistika.  

Hasil penelitian menunjukan 1) Realitas Program PPAI berkategori tinggi. 

Hal ini berdasarkan nilai rata-rata 83,65 yang berada pada interval 80-90. 2) 

Realitas akhlak siswa di sekolah berkaegori tinggi. Hal ini berdasarkan nilai rata-

rata 86,06 yang berada pada interval 80-90. 3) Realitas pengaruh Program PPAI  

terhadap akhlak siswa di sekolah adalah 15,88%, hal ini menunjukkan 

bahwasanya variabel x (program PPAI) telah memberikan pengaruh terhadap 

variabel y (akhlak siswa) sebesar 15,88% dan menunjukkan bahwa 84,12% akhlak 

siswa yang lain dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

 

 

 

 

 


