
 

 

ABSTRAK 

Efsa Khoirunnisa “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Siswa 

Terhadap Akhlak Anak (Penelitian pada siswa kelas VIII di MTs N 2 Bandung)” 

 Penelitian ini berdasarkan kekhawatiran pada kenalakan remaja yang 

terjadi akhir-akhir ini, seperti seks bebas, bullying, geng motor, narkoba, 

pencurian dan lain sebagainya. Keluarga adalah tameng pertahanan pertama dan 

utama pun hendaknya menjadi pemisah antara kebaikan dan keburukan yang 

berada disekitar anak, namun karena kurangnya pertahanan tersebut menjadikan 

celah bagi keburukan untuk masuk menyelimuti jiwa dan tingkah laku anak. 

Padahal secara normatif, pendidikan agama dan pendidikan keluarga dapat 

menuntun kearah kebaikan dan menjadi penghalang bagi keburukan. Fenomena 

yang terjadi pada siswa kelas VIII di MTs N 2 Bandung menjadi sorotan karena 

banyak terjadi kesenjangan antara siswa yang memiliki background keluarga 

berpendidikan tinggi dengan akhlak mereka sehari-hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Latar belakang pendidikan 

orang tua siswa kelas VIII di MTsN 2 kota Bandung, (2) Akhlak siswa kelas VIII 

di MTsN 2 kota Bandung, (3) Pengaruh latar belakang pendidikan orang tua siswa 

terhadap  akhlak anak di MTsN 2 kota Bandung. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif-korelasi yang pengmpulan datanya melalui observasi 

(pengamatan) dan penyebaran anget (kuesioner) serta jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 28 sampel siswa kelas VIII MTs N 2 Bandung. 

 Berdasarkan pengolahan datanya, disimpulkan bahwa akhlak anak kelas 

VIII di MTsN 2 Bandung berada pada kategori sedang yaitu 70,04. Lalu diperoleh 

r hitung sebesar 0,35 yang dalam indeks korelasi r product moment berkisar antara 

0,20-0,40 ini berarti pengaruh antara variabel x dengan variabel Y rendah dengan 

pengaruh 12,25% .Kemudian dengan memeriksa tabel nilai “r” product moment 

ternyata dengan df sebesar 26, pada taraf signifkansi 5% diperoleh “r” tabel 

=0,388. Jika dilihat pada r tabel tersebut, rxy lebih kecil dari pada r tabel pada 

taraf signifikansi 5% (0,35<0,388). Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak 

ada pengaruh yang nyata antara latar belakang pendidikan orang tua terhadap 

akhlak anak di MTsN2 Bandung. Jadi hipotesa alternatif (Ha) ditolak dan hipotesa 

nol (H0) diterima. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

“Karena pada setiap kesulitan, pasti akan ada kemudahan” 

 ( Al-Insyirah :5-6) 

 

“Allah Dulu, Allah lagi, Allah Terus” 

(Yusuf Mansur) 

 

Bare with patient, and see what Allah wil suprised you with. Not 

with fear, but with Love and Hope.. 

(Anonymous) 



 

 

 

 

Skripsi ini ku persembahkan untuk Ibu ku, Keluarga Besarku, 

Ayah dan Ibu Mertuaku 

Suami terhebatku, serta bayi mungilku yang sholeh, sehat dan pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. 

Adapun bagian-bagian dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil 

karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, 

kaidah dan etika penulisan. 



 

 

Atas pernyataan ini saya siap menerima sanksi yang telah ditetapkan 

kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau etika 

keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 

karya saya ini. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 

penuh tanggung jawab. 
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