
 

 

ABSTRAK 

 

Miss Husna Baha. Pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap Pembinaan 

Akhlak Siswa di Daerah Konflik (Penelitianpada Siswa kelas 1 dan 2  Tsanawiyah  

Madrasah Al-Irsyad lil banat Yala). 

              Penelitian ini berawal dari berbagai fenomena yang muncul di 

lingkungan Madrasah Al-Irsyad lil banat Jala, yakni daerah Patani yang menjadi 

konflik dalam dunia pendidikan khususnya, namun terus diupayakan dengan 

sentiasa menjadikan perbaikan akhlak sebagai orientasi utama pendidikan Islam. 

              Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 

pelaksaan pendidikan agama Islam di Madrasah Al-Irsyad lil banat Jala , 2) Untuk 

mengetahui akhlak siswa di Madrasah Al-Irsyad lil banat Jala, dan 3) Untuk 

mengetahui pengaruh pendidikan agama Islam terhadap pembinaan akhlak siswa 

di Madrasah Al-Irsyad lil banat Jala.  

Penelitian ini dilandasi oleh teori bahwa perilaku seseorang dalam melakukan 

sesuatu dipengaruhi oleh pendidikan keagamaan didalam madrasah. Oleh karena 

itu, dengan membatasi diri pada kenyataan yang melibatkan siswa Madrasah Al-

Irsyad lil banat di daerah konflik Patani Selatan Thailand. 

              Metode yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional, Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara, dan observasi. Adapun 

teknik analisis datanya menggunakan pendekatan logika untuk data kuatitatif serta 

pendekatan statistik untuk data kuantitatif dengan menggunakan teknik product 

moment hipotesis dan koefisien determinasi. 

             Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendidikan Agama Islam mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap akhlak siswa Madrasah Al-Irsyad lil banat 

Jala.Indikasi ini berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi 

product moment didapat koefisien korelasi atau nilai r hitungnya sebesar 5% 

0,255. Jika nilai r itung dibandingkan dengan nilai r tabel yang didapat sebesar 

5% 0,254 dapat ditarik kesimpulan bahwa r hitung > r tabel, maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak siswa Madrasah Al-Irsyad lil banat Jala 

di daerah konflik Patani Selatan Thailand. Dari hasil uji determinasi juga 

mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel X dan Y diketahui bahwa 

pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa Madrasah Al-Irsyad lil  

banat Jala memberi pengaruh sebesar 6 ,50%. 

 

 

 

 

 

 

 


