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ABSTRAK 

Nadiyatul Mufidah, D01211022, 2016. Pengaruh Pendidikan Agama Islam di 

Madrasah Diniyah terhadap Prestasi Belajar Aqidah Akhlaq Siswa Kelas XI di MA 

Assa’idiyyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah, Prestasi Belajar. 

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah sangat 

membantu dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam hal ini peneliti memilih 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Assa’idiyyah dan prestasi belajar aqidah 

akhlaq sebagai variabel penelitiannya. Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah 

merupakan bentuk upaya dalam mencetak lulusan yang unggul dan berprestasi disertai 

iman dan taqwa, sertam     mempersiapkan dan membina siswa menjadi ahli ilmu dan ahli 

khair yang berakhlakul karimah. 

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan yang timbul adalah 

bagaimanakah pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Assa’idiyyah 

di MA Assa’idiyyah Tanggulrejo Manyar Gresik, bagaimanakah prestasi belajar Aqidah 

Akhlaq siswa kelas XI di Madrasah Diniyah Assa’idiyyah Tanggulrejo Manyar Gresik, 

dan bagaimanakah pengaruh Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah 

Assa’idiyyah terhadap prestasi belajar Aqidah Akhlaq siswa kelas XI di MA 

Assa’idiyyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Assa’idiyyah di MA Assa’idiyyah 

Tanggulrejo Manyar Gresik, kemudian untuk mengetahui prestasi belajar Aqidah Akhlaq 

siswa kelas XI di Madrasah Diniyah Assa’idiyyah Tanggulrejo Manyar Gresik,  dan yang 

terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Agama Islam di Madrasah 

Diniyah Assa’idiyyah terhadap prestasi belajar Aqidah Akhlaq siswa kelas XI di MA 

Assa’idiyyah Tanggulrejo Manyar Gresik. 

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode antara lain 

adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan menyebarkan angket dengan 

jumlah responden 24 siswa dan jumlah responden tersebut merupakan populasi dari siswa 

yang mengikuti kegiatan Pendidikan Agama Islam di Madrasah Diniyah Assa’idiyyah. 

Setelah data diperoleh, maka penulis menganalisanya dengan menggunakan dua teknik 

analisa yaitu pertama menggunakan analisa persentase untuk jenis data kuantitatif dan 

yang kedua penulis menggunakan analisa Product Moment untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara dua variabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah Diniyah terhadap prestasi belajar Aqidah Akhlaq siswa. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai r hitung 0,436 dan termasuk kategori sedang atau cukup 

(nilai r hitung pada rentang 0,400 – 0,599) yang menunjukkan besarnya hubungan antara 

kedua variabel. 

 


