
 

 

ABSTRAK 

Rina Rahayu : Pengaruh Pembinaan Akhlak Siswa melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Ikatan Remaja Masjid (IRMA) terhadap Akhlak Mereka Sehari-

hari (Penelitian di SMA Karya Budi Cileunyi, Bandung). 

 

      Penelitian ini bertolak dari fenomena yang muncul di SMA Karya Budi 

Cileunyi, Bandung yaitu peserta didik perempuan muslim yang tidak menutup 

aurat (tidak berkerudung), banyak peserta didik yang berpacaran dengan sesama 

teman, berprilaku tidak sopan kepada  orang tua dan teman,  budi bahasanya 

kurang santun, membolos pada jam sekolah dan banyak yang akhlaknya kurang 

sopan kepada guru diluar pembelajaran dsan  saat proses pembelajaran. Oleh 

karena itu, dengan adanya pembinaan akhlak melalui ekstrakurikuler ikatan 

remaja masjid (IRMA) dapat membantu membentuk watak dan akhlak siswa demi 

terwujudnya kehidupan yang bermartabat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realita pembinaan akhlak siswa 

pada ikatan remaja masjid (IRMA), realitas akhlak siswa sehari-hari dan realitas 

pengaruh pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler ikatan remaja 

masjid (IRMA) terhadap akhlak mereka sehari-hari. 

Penelitian ini bertolak dari kerangka berpikir bahwa akhlak siswa dipengaruhi 

oleh pembinaan akhlak yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler ikatan 

remaja masjid (IRMA). Hipotesis yang diajukan adalah semakin baik pembinaan 

akhlak siswa melalui ekstrakulikuler ikatan remaja mesjid maka semakin baik 

pula akhlak mereka sehari-hari. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif yakni 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, angket dan 

studi pustaka. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis korelasi Rank 

Spearman. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan (1) Pembinaan akhlak 

siswa pada ikatan remaja masjid (IRMA) di SMA Karya Budi Cileunyi Bandung 

termasuk dalam kualifikasi  tinggi berdasarkan pada skor 3,9 yang berada pada 

interval 3,50 – 4,50; (2) Realita akhlak siswa SMA Karya Budi Cileunyi Bandung 

sehari-hari termasuk kualifikasi tinggi berdasarkan skor 4,01 yang berada pada 

interval 3,50 – 4,50; (3) Pengaruh pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler ikatan remaja masjid (IRMA) terhadap akhlak mereka sehari-hari 

adalah (a) pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 6% dan 94% 

dipengaruhi oleh faktor lain baik itu faktor internal maupun eksternal ; (b) 

koefisen korelasinya yakni terdapat hubungan signifikan yang rendah berdasarkan 

skor  0,33 yang terletak pada interval 0,21 – 0,40 ; (c) hipotesisnya diterima 

berdasarkan thitung (2,01) > ttabel (1,69). Artinya semakin baik pembinaan akhlak 

siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler ikatan remaja masjid (IRMA) maka 

semakin baik pula akhlak mereka sehari-hari. 

 

 

 


