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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk membimbing ke arah   

pembentukan kepribadian seseorang secara sistematis dan pragmatis, agar hidup sesuai 

dengan ajaran Islam (pada jalan yang benar) sehingga akan menjadikannya bahagia 

dunia akhirat (Majid, 2004:130). Menurut Muhaimin pendidikan agama Islam 

bermakna upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam serta nilai-nilainya agar 

menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Dari akrivitas pendidikan tersebut 

bertujuan untuk membantu seseorang atau kelompok dalam menanamkan dan 

menumbuhkembangkan ajaran agama Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai 

pandangan hidup atau pedoman hidup di dunia ini (Mahmudi, 2019:92). 

 Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Langgulung (Langgulung, 

1980:94), pendidikan agama Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, yakni 

meliputi aspek akal, hati, jasmani, rohani, akhlak, dan keterampilannya. Karena itu, 

pendidikan agama Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai 

dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan 

kejahatannya, manis dan pahitnya. Dalam hal ini, beliau memberikan pengertian yang 

komprehensif dan mengarahkan kepada fungsi sosial. Sehingga salah satu tujuannya 

adalah mensejahterakan umat.  

 Kematangan dan kesempurnaan yang diharapkan bertitik tolak pada 

pengoptimalan kemampuannya dan potensi seseorang. Tujuan pendidikan agama Islam 

yang diharapkan mencakup dimensi veritkal dan horizonal. Dimensi vertikal sebagai 

hubungan hamba-Nya dengan Tuhan. Dimensi horizontal sebagai hubungan dengan 

makhluk individual atau sosial (maa siwaahulloh). Hal ini dimaknai bahwa tujuan 

pendidikan dalam pengoptimalan kemampuan atau potensi manusia terdapat 

keseimbangan dan keserasian hidup dalam berbagai dimensi (Mahmudi, 2019:92) 



 

 

 Rahman mengutarakan yang dikutip oleh Manaf (Manaf, 2008:12) bahwa 

seseorang yang terdidik, di tangannya tergenggam dunia. Seseorang yang menyerah 

pada kebodohan, berarti menyerah dalam hegemoni dan keterjajahan. Keterjajahan 

hanya disandang oleh masyarakat atau bangsa yang “memusuhi” hak pendidikan. 

Pernyataan tersebut mengindikasikan tentang urgensi pendidikan agama Islam dalam 

mewujudkan masyarakat atau bangsa khususnya individu sendiri yang independen. 

Independen secara lahiriyah mau pun bathiniyah. 

 Sumber hukum Islam salah satunya adalah Alquran. Semua hukum ajaran Islam 

serta permasalahan apa pun sudah tertera dan dijawab oleh Alquran, seperti ilmu 

pengetahuan, sains, kesehatan, dan lain sebagainya sudah tercatat dalam Alquran. 

Makal dalam hal ini, Alquran dijadikan sebagai pedoman umat muslim pada zaman 

sekarang. Alquran juga tidak hanya sebagai landasan hukum, akan tetapi juga sebagai 

sumber ilmu, petunjuk dan inspirasi kebenaran yang tidak pernah kering dan habis, 

serta menjadi sebuah rujukan segala kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, semua yang 

terdapat dalam Alquran selalu menyimpan makna-makna yang sangat luas dan hikmah-

hikmah yang sangat penting (Shihab, 1994:3) 

 Alquran merupakan prinsip utama dalam ajaran pendidikan agama Islam. 

Alquran juga sering disebut dengan risalah ilahiyah. Risalah ilayahiyah itu berarti 

pesan-pesan Tuhan yang dibawa para rosul untuk disampaikan pada umatnya. Risalah 

tersebut merupakan penyelenggara pendidikan yang mesti selaras dengan ajaran-ajaran 

yang ada di dalamnya (Yusuf, 2011:13). 

          Alquran menyatukan sikap dan pandangan manusia kepada satu tujuan, yaitu 

tauhid. Setiap manusia menemukan sesuatu yang baru, dari hasil kajian, ia semakin 

merasakan kelemahan dan kekurangan dihadapan Sang Pencipta. Dengan demikian 

semakin memperteguh keyakinannya kepada keluasan ilmu Allah. Dalam kaitan ini, 

Alquran pada hakikatnya merupakan miniatur dari Kemahaluasan ilmu Allah yang 

tidak tertandingi. Maka ketika manusia mencoba memahami dirinya sendiri kemudian 

berpindah kepada pemahaman selain dirinya, termasuk jagat raya, ia menyadari 

keterbatasan dirinya. Begitulah perbandingan ilmu Allah dengan kemampuan manusia 



 

 

untuk memahaminya. Allah sungguh memiliki ilmu yang sangat luas dan dalam. 

Bagaikan lautan yang menyimpan mutiara paling berharga dalam air yang paling dalam 

(Munawir, 2005:4). 

 Alquran juga merupakan sumber hukum bagi seorang muslim untuk melakukan 

perbuatan dan dijadikan sebagai landasan dari tujuan pendidikan agama Islam. oleh 

karena itu, Alquran harus dipahami oleh setiap muslim, khususnya oleh santri sebagai 

calon muballig dan muballigah serta seseorang yang belajar di pondok pesantren yang 

mengkaji tentang keilmuan Islam. 

 Pemahaman santri terhadap ayat-ayat Alquran merupakan sarana untuk 

menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya atau sering disebut dengan 

taqwa. Salah satu ayat Alquran yang sangat popular di kalangan santi adalah QS. Al-

Baqarah (2):153 tentang sabar dan sholat. 

ابِِرينَ  ََلةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ

“Wahai orang-orang yang beriman minta pertolonganlah dengan sabar dan 

sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar” 

 Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman (kepada 

Allah) agar selalu meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar merupakan 

suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan 

tidak mengeluh. Sedangkan sholat merupakan perbuatan yang teratur dan diwajibkan 

kepada setiap muslim yang baligh serta memiliki nilai yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupannya sehari-hari. 

 Pondok pesantren terpadu Ar-Raaid Bandung merupakan tempat yang 

mengkaji ilmu-ilmu agama yang menggabungkan metode salafiyah dan modern. 

Kajian-kajian Islam diajarkan di tempat tersebut seperti tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir 

Alquran, tahfidz Alquran, hadits, dan lain seagainya. Sehingga para santri menerima 

berbagai macam ilmu agama Islam secara komprehensif di dalamnya. 

 Pondok pesantren terpadu Ar-Raaid Bandung selalu menekankan kepada para 

mahasantrinya untuk selalu menjaga akan rutinitas baik dalam kesehariannya. Seperti 



 

 

menjaga sholat lima waktu, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang 

menimpanya sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mereka, berakhak yang baik, 

dan lain sebagainya.  

            Para santri setiap seminggu satu kali mengkaji kitab tafsir al Jalalayn dan 

riyadh al shalihin serta kitab-kitab yang lainnya. Salah satu pokok pembahasannya 

adalah QS. Al-Baqarah (2):153 tentang sabar dan sholat yang ditunjang dengan kitab-

kitab yang lain. Kajian tersebut diharapkan agar santri dapat memahami dengan baik 

tentang sabar dan sholat yang akan membuahkan hasil kepada kepribadian yang baik.  

           Jumlah keseluruhan santri di pondok pesantren terpadu Ar-Raaid Bandung 

adalah 262 orang yang terbagi di dua tempat yaitu pusat dan cabang. Berdasarkan studi 

pendahuluan, peneliti telah melihat realita di lapangan bahwa terdapat beberapa santri 

yang berperilaku negatif ketika mengahadapi permasalahan, walaupun mereka telah 

belajar tentang kajian QS. Al-Baqarah (2):153 terlebih tentang sabar dan sholat. Bukti 

bentuk perilaku negatifnya adalah berubahnya kepribadian mereka menjadi buruk, 

melalaikan shalat padahal shalat merupakan washilah meminta pertolongan dan lain 

sebagainya. 

 Maka berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemahaman Santri Terhadap Isi Kandung QS. Al-

Baqarah (2):153 (Sabar dan Sholat) Hubungannya dengan Kepribadian Mereka 

Sehari-hari” 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman santri terhadap isi kandung QS. Al-Baqarah (2):153 di 

Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid Bandung? 

2. Bagaimana kepribadian mereka sehari-hari di Pondok Pesantren Terpadu Ar-

Raaid Bandung? 

3. Bagaimana hubungan pemahaman santri terhadap isi kandungan QS. Al-

Baqarah (2):153 dengan kepribadian mereka sehari-hari di Pondok Pesantren 

Terpadu Ar-Raaid Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pemahaman santri terhadap isi kandung QS. Al-Baqarah (2):153 di Pondok 

Pesantren Terpadu Ar-Raaid Bandung. 

2. Kepribadian mereka sehari-hari di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid 

Bandung. 

3. Hubungan pemahaman santri terhadap isi kandungan QS. Al-Baqarah (2):153 

dengan kepribadian mereka sehari-hari di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid 

Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang 

pembahsan penelitian ini. Dari informasi tersebut diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritik dan praktik, yaitu: 

1. Manfaat Teoritik, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan pendidikan pada umumnya, khususnya dapat memperkaya 

khazanah ilmu pendidikan Islam yang diperoleh dari penelitian lapangan. 

2. Manfaat Praktik 



 

 

a) Pondok Pesantren 

           Bagi pondok pesantren, penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang sejauh mana pemahaman santri terhadap isi kandungan QS. Al-Baqarah 

(2):153 hubungannya dengan kepribadian mereka. 

b) Ustadz 

            Bagi ustadz, penelitian ini sebagai pengetahuannya tentang pemahaman 

santri terhadap isi kandungan QS. Al-Baqarah (2):153 yang ternyata 

mempunyai pengaruh dengan kepribadian mereka sehari-hari. Selanjutnya dari 

pemahaman tersebut guru dapat senantiasa memberikan bimbingan dalam 

membangkitkan sikap positif pada santrinya. 

c) Santri 

           Bagi santri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan introspeksi diri 

untuk lebih bisa meningkatkan lagi nilai-nilai kepribadian mereka sehari-hari 

yang baik. 

d) Penulis 

            Bagi penulis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan dalam rangka 

meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan 

agama Islam.  

E. Kerangka Berpikir 

 Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan 

yang dipelajari. Pendapat tersebut terbukti dalam proses belajar mengajar, bahwa 

seorang siswa dituntut untuk dapat menangkap makna yang telah dipelajari sehingga 

akhirnya akan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari (Winkel, 2007:247) 

 Ngalim Purwanto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman 

adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee arau responden mampu 

memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini 

responden tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah 

atau fakta yang dinyatakan (Purwanto, 2008:44) 



 

 

           Seseorang dapat dikatakan memahami jika mereka dapat mengontruksi makna 

dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan, maupun grafis yang 

disamapaikan melaui pengajaran, buku, atau layar komputer. Sesorang memahami 

ketika mereka menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama mereka. 

Lebih tepatnya, pengetahuan yang baru masuk dipadukan dengan skema-skema dan 

kerangka-kerangka kognitif yang telah ada. Lantaran konsep-konsep di otak seumpama 

blok-blok bangunan yang berisi skema-skema dan kerangka kognitif, pengetahuan 

konseptual menjadi dasar untuk memahami. Proses-proses kognitif dalam kategori 

memahami. Proses-proses kognitif dalam kategori memahami meliputi menafsirkan, 

mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, 

menjelaskan (Bloom, 2010:105).  

 Zakiah Darajat mengungkapkan bahwa indikator pemahaman ada tiga, yaitu 

kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan. Menerjemahkan 

yang dimaksud adalah kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami ayat-ayat 

Alquran yang berbentuk metafora, simbol, sindiran, dan pertanyaan-pertanyaan yang 

dapay diilmukan. Menafsirkan yang dimaksud adalah mencakup penyusunan kemabali 

atau pemuatan kembali suatu kesimpulan sehingga merupakan suatu pandangan baru 

baik dari ayat maupun dari hadits. Ada pun menyimpulkan yang dimaksud adalah 

menyimpulkan makna yang terkandung dalam ajaran agama Islam (ekstrapolasi) 

sehingga santri dapat menentukan dan meramalkan arah-arah penggunaannya, akibat-

akibatnya, dan hasil-hasilnya (Darajat, 1995:175). Namun depdiknas menambahkan 

bahwa indikator pemahaman dengan bentuk implementasi. Hal tersebut sebagai wujud 

aplikasi seorang peserta didik agar tidak hanya berbentuk pengetahuan dalam otak 

namun juga bermanfaat di dalam kehidupannya. 

            Ranah kognitif berhubungan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. 

Dalam hal ini, pemahaman yang didapatkan peserta didik harus diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-harinya yang akan membentuk kepribadian. Implementasi yang 

dimaksud adalah kemampuang menggunakan pengetahuan untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-harinya atau menafsirkannya suatu bahan yang sudah 



 

 

dipelajari ke dalam situasi baru atau konkret seperti menerapkan suatu dalil. Seseorang 

dikatakan menguasai kemampuan tersebut jika dapat memberikan contoh, 

menggunakana, dan mengklasifikasikan hal-hal yang sama (Gunawan, 2014:130). 

 Alquran sebagai sumber hukum Islam, menuntut pemegang kitab ini untuk 

memahami isi kandungannya. Alquran menyatukan sikap dan pandangan manusia 

kepada satu tujuan, yaitu tauhid. Setiap manusia menemukan sesuatu yang baru, dari 

hasil kajian, ia semakin merasakan kelemahan dan kekurangan dihadapan Sang 

Pencipta. Dengan demikian semakin memperteguh keyakinannya kepada keluasan 

ilmu Allah. Dalam kaitan ini, Alquran pada hakikatnya merupakan miniatur dari 

Kemahaluasan ilmu Allah yang tidak tertandingi. Maka ketika manusia mencoba 

memahami dirinya sendiri kemudian berpindah kepada pemahaman selain dirinya, 

termasuk jagat raya, ia menyadari keterbatasan dirinya (Munawir, 2005:4). 

            Ayat Alquran yang sangat popular diantaranya yaitu QS. Al-Baqarah (2):153 

tentang sabar dan sholat. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada 

hamba-Nya agar senantiasa meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Mengingat 

kehidupan di dunia ini tidak selamanya berada di atas. Maka dalam meyikapi hal 

tersebut, Allah memerintahkan untuk sabar dan sholat sebagai senjata dalam kehidupan 

di dunia ini. 

 Dari ayat tersebut, sudah semestinya setiap santri memiliki kepribadian yang 

baik dalam sehari-hari mereka. Kepribadian diartikan sebagai tingkah laku individu 

yang menjadi ciri uniknya. Artinya, studi tentang kepribadian adalah studi yang 

beranjak dari tingkah laku yang sehat bukan yang sakit. Konsep ini diasumsikan dari 

pemahaman bahwa pada prinsipnya manusia adalah manusia adalah makhluk yang 

fitri, suci, dan baik (Mujib, 2005:38). Di sisi lain, kepribadian diartikan sebagai suatu 

ciri atau karakteristik khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 

yang diterima dari lingkungan, misalnya, keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan 

seseorang sejak lahir (Sjarkawi, 2014:11). Adapun indikator dari kepribadian yang 

sehat menurut E.B. Hurlock adalah sebagai berikut: 



 

 

a. Mampu menilai diri secara realistik. Individu yang kepribadiannya sehat 

mampu menilai diri apa adanya, baik kelebihan maupun kelemahannya, 

menyangkut fisik dan kemampuan (kecerdasaan dan kemampuan). 

b. Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat menghadpai situasi atau 

kondisinyang dialaminya secara realistik dan mau merimanya secara wajar. 

Dia tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu hal yang 

sempurna. 

c. Mampu menilai prestasi yan diperoleh seacar realistik. Individu dapat menilai 

prestasinya secara realistik dan mereaksinya secara rasional. Dia tidak menjadi 

sombong, angkuh, apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan 

dalam hidupnya. Apabila mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan 

frustasi, tetapi dengan sikap optimistik 

d. Menerima tanggung jawab. Individu yang sehat adalah individu yang 

bertanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya 

untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya. 

e. Kemandirian (autonomy). Individu memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir 

dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan 

mengembangkan diri dengan norma yang berlaku di lingkungan. 

f. Dapat mengontrol emosi. Individu merasa nyaman dengan emosinya. Dia 

dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau 

konstruktif, tidak destruktif (merusak). 

g. Berorientasi tujuan. Setiap orang mempunyai tujuannya masing-masing. 

Namun dalam pencapaiannya ada yang realistik adapun yang tidak realistik. 

Individu yang sehat kepribadiannya dapat merumuskan tujuannya dengan 

pertimbangan yang matang (rasional), tidak atas paksaan dari luar. Dai 

mencapai tujuannya dengan cara mengembangkan kepribadiannya (wawasan) 

dan keterampilan. 

h. Berorientasi keluar. Individu yang sehat mempunyai tujuan yang keluar 

(ekstrovert). Dia bersifat respek, empati kepada orang lain mempunyai 



 

 

kepedulian terhadap situasi, atau masalah-masalah yang bersifat fleksibel 

dalam berpikir. Barret Leonard mengemukakan sifat-sifat individu yang 

keluar, yaitu: a) menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya sendiri, b) 

merasa nyaman dan terbuka kepada orang lain, b) tidak membiarkan dirinya 

dimanfaatkan untuk menjadi korban oranga lain dan tidak mengorbankan 

dirinya karena kekecewaan dirinya.  

i. Penerimaan sosial. Individu bersifat positif oleh orang lian, mau berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan sosial, dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan 

dengan orang lain. 

j. Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan falsafah 

hidup yang berakar dari agama yang dia anut. 

k. Berbahagia. Individu yang sehat, situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan. 

Kebahagiaan ini didukun oleh faktor-faktor achievement (pencapaian prestasi), 

acceptance (penerimaan dari orang lain), dan affection (perasaan dicintai dan 

disayangi oleh orang lain). 

         Oleh karena itu indikator dalam penelitian ini adalah, tanggung jawab, 

kemandirian (autonomy), dan dapat mengontrol emosi dan penerimaan sosial. Dengan 

gambaran skema kerangka berpikir sebagai berikut di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Table 1.1 

   Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara 

teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 H0 :Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman  

          santri terhadap isi kandungan QS. Al-Baqarah (2):153 dengan  

          kepribadian mereka sehari-hari di Pondok Pesantren Terpadu Ar- 

          Raaid Bandung. 

HUBUNGAN 

Pemahaman santri terhadap isi 

kandungan QS. Al-Baqarah (2):153 

(sabar dan sholat) 

(Variabel X) 

Kepribadian mereka sehari-hari 

 

(Variabel Y) 

Indikator pemahaman: 

1. Menerjemahkan  

2. Menafsirkan 

3. Ektrapolasi 

4. Implementasi 

 

 

Indikator kepribadian: 

1. Tanggung jawab 

2. Kemandirian (autonomy) 

3. Mengontrol emosi 

4. Sosial 

RESPONDEN 



 

 

 Ha   : Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman santri terhadap  

          isi kandungan QS. Al-Baqarah (2):153 dengan kepribadian mereka  

          sehari-hari di Pondok Pesantren Terpadu Ar-Raaid Bandung 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian oleh Syafa’atun Nahriyah jurusan PAI Fakultas Agama Islam 

Universitas Majalengka yang berjudul “Pemahaman Santri terhadap Q.S. Al-

Fath Ayat 29 Hubungannya dengan Akhlak Mereka Sehari-hari”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Realitas pemahaman santri terhadap Q.S AL-Fath ayat 

29 termasuk kategori tyang tinggi, Realiatas akhlak santri sehari-hari termasuk 

kategori tinggi, dan hubungan antara pemahaman snatri terhadap Q.S Al-Fath 

ayat 29 dengan akhlak mereka sehari-hari sebesar 0,01dengan kualifikasi 

sangat rendah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

penelitiannya. Peneliti akan menganalisis variabel tentang kepahaman santri 

terhadap isi kandungan QS. Al-Baqarah (2):153 yang bertempat di Pondok 

Pesantren Terpadu Ar-Raaid Bandung. 

2. Penelitian oleh Riskha Ummi Syayekti jurusan Ilmu Tarbiyah STAIN Salatiga 

tahun 2006 dengan judul “Hubungan Pemahaman Materi Aqidah Akhlak 

dengan Perilaku Ihsan pada Siswa Kelas IV MI Darul Mubtadiin Putat 

Puewodadi Grobogan” yang menyimpulkan bahwa Ml Darul Mubtadiin Putat 

Purwodadi Grobogan didalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar cukup 

baik, Keadaan sekitar mengenai perilaku Ihsan siswa kelas IV MI Darul 

Mubtadiin Putat Purwodadi Grobogan Tahun Pelajaran 2005 / 2006 adalah baik 

dengan nilai rata-rata diperoleh 6,8 atau 7,0, dan ada hubungan pemahaman 

antara materi Aqidali Akhlak dengan perilaku ihsan pada siswa kelas IV MI 

Darul Mubtadiin Putat Purwodadi Grobogan Tahun Pelajaran 2005 / 2006. 

Adapun perbedaanya dengan penelitian ini adalah semua variabelnya. Peneliti 

akan meneliti pemahaman santri terhadap isi kandungan QS.Al-Baqarah 

(2):153 dan hubungannya dengan kepribadian mereka sehari-hari. 



 

 

3. Penelitian oleh Aan Humaeni jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati tahun 2003 yang berjudul “Pemahaman 

Siswa pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak tentang Kewajiban Berbuat Baik 

pada Orang Tua Hubungannya dengan Akhlak Mereka terhadap Orang Tua”. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Realitas pemahaman siswa terhadap 

materi kewajiban berbuat baik kepada orang tua yang meliputi pemahaman 

mendefinisikan, menjelaskan, dan menyimpulkan materi tentang kewajiban 

berbuat baik kepada orang tua termasuk sangat tinggi. Begitu juga dengan 

realitas akhlak siswa termasuk kategori baik. Adapun realitas hubungan kedua 

variabelnya adalah termasuk signifikan, dalam arti ada hubungan antara kedua 

variabel tersebut. Perbedaan dengan peneliti adalah terletak pada bentuk 

variabelnya. 

4. Skripsi oleh Ade Mulyadi Mahasiswa jursan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2001 yang berjudul 

“Pemahaman Siswa tentang Surat Al-Isra ayat 79 Hubungannya dengan 

Motivasi Mereka dalam Pelaksanaan Shalat Tahajud”. Menyimpulkan bahwa 

pemahaman siswa terhadap variabel x diperoleh kategori cukup, kemudian 

realiatas motivasi siswa dalam pelaksanaan sholat tahajud memperoleh kategori 

tinggi, serta hubungan kedua variabel tersebut adalah menunjukan arah positif, 

artinya semakin tinggi pemahaman siswa tentang surat Al-Isra ayat 79 semakin 

tinggi pula motivasi mereka dalam melaksanakan sholat tahajud. Adapun 

perbedaanya adalah terletak pada variabel penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

 


