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A. Latar Belakarrg Masalah

Pendid,ikarr adalah. merupakan bagian yang

terpenting dari kehidupan manusia karena pendidikan
merupak-a;r j al arr atau cara untuk mengembangkan

kepribadran set,lap anggota masyarakat daram mencapai

tujuan hidupnya. semakin maju suatu masyarakat maka

semakirr dirasakan pentingnya pendiclikan bagi
pertumbuiran dan pembinaan anak.

saLah saru tuBas pendidikan iarah membuat anak

menjadi dewasa dan mandiri. Maka lingkungan keruarga

merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses

pendidikan karena keluarga bertugas untuk meletakkan

dasar 6 dasar pertama untuk pertumbuhan, perkembangan

dan pendidikan bagi anak. pendidikan awal oleh

keLuarga merupakan fundamen bagi perkembangan

kepribadian anak. I

Oleh karena itu kebutuhan anak untuk meminta

bantuan kepada orang tua dan orang dewasa di satu

pihak, dan kesediaan orang tua untuk memberikan

bantuan Ci pihak lain, memunculkan perbuatan menrJtdik.

lKartini Kartono, pengqlrtar Ilmu Mgpdidi!
Mandar Maj u, Banciurrg, L992, ha1 . 115 .
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Karena itu orarlg dewasa di satu pihak, dan kesediaan

orang tua untuk memberikan bantuan di pihak lain,
memuncurkan perbuatan mendidik. Karena itu orang tua

menjadi pendidik pertama bagi anak keturunannya,

memikul tanggung jawab untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangannya .

Akan tetapi pada zaman sekar&ng ini
kecenderungan oranB tua mengabaikan pendidikan putra-
putrinya. Orang tua masih ada yang tidak mau peduli
bagaimana presLasi hasil belajar yang terah dicapai
anak-.anal.-nya. llereka pasrah dan menyerahkan tanggung

jawab pendidikan kepada sekolah saja, mereka sibuk

dengan pekerjaan masing-masing, mereka tidak lagi
mempurryai waktu untuk mengontror dan mengawasi

perkembangan pendidikan anak-anak, bahkan mereka ada

yang srrdah lupa j ika keluarga sebagai tempat

pendidikan yang pertama dan utama dalam menanamksn

irilai--ni1ai kemanusiaan, sopan santun, sllri tauladan

yarrg bailc kepada anak. Ha1 lni tentunya berpengaruh

:as i be 1a j ,.r,r, .besar pada pencapaian prest

Apabila sekoLah/pendidikan di masa sekarang

lebih menekankan pendidikan intelektual, dan

mepersiapkan anak untuk memasuki j enj ang- j r:rrj ang

sekol ah yang I ebih ti.nggi . Seba l iknya , kuranp.

membentuk perkembangan watak, kepribadi.an, serta
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akhlak anak- oleh sebab itu maka pendidikan watak dan

pembentuan kepribadian anak harus menjadi porsi
garapan utama dari orang tua di waktri selcarang.2

Memang barryak faktor dominan yang bisa
mempengaruhi keberhasilan pendidikan, misarnya faktor
kurikulun yang berganti-ganti, faktor sarana dan

prasarana belajar, faktor perkembang,an sains serta
teknologi dan Iain sebagainya.

Aka.r tetapi pada zsman sekarang ini hendaknya

orang t,ua tetap dapat meluangkan waktu untuk
memherilcnn prerhatian dan telacian yanB bnik kepada

anak-anaknya. orang tua dianjurkan selalu memberikan

pengawasan yang kontinue terhadap aktivitas yang

dilakukan anak-anak Jangen sampai ada keLonggaren.

Dengan derniklan 3elaslah bagi kita bahwa

sesungguhnya persoalan pendidikan merupakan tugas

yang beret bagi tiga komponen pendidikan, utamanya

bagi orang tua (keluarga ) lebih-1ebih j ika ing{n
mewujudkan cj.ta-cita agar membentuk manusia yang

bertaqura dan ber:akhlaqul karimah.

Untuk j.ntlah penulis tertarik membahasnya dalam

suatu peneli.tian yang berJudul : ,rKorelasi Antara

Keteladanan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa

2rr-,id, har. 118.
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dalam mat-a pelajaran Aqidah Akhlak di MI Banu Hasyim
Janti Waru Sidoarjo".

B. Perumusan Masalah

Bert.rak dar{ latar berakang mesalah di ate6,
maka dapat- dl susun rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah keteladanan orang tua di Mr Banu

I{asyi_rn Jantj. Waru SidoarJo ?

2 ' Bagaimanakah prestasi belajar sr-swa dalam mata
pelajerarl Aqidah Akhlak di Mi Banu Hasyim Janti
Waru Sidoarjo ?

3 ' Adakah korel-asi antara keteladanan orang tua dengan
prestasi belajar siswa di Mr Banu Hasyim Jarrti !{aru
Sidoarjo dalam mate pelajaran Aqidah Akhlak ?

C. Penegasan Judul

Agar tidak terjacii sarah tafsir dara:n pemahaman judul'skrlpsi inr maka peneliti membuat penegasan judul
sebagai berikut :

1. Korel.asi
Berasal dari bahasa Inggris ,rcorrelationrt, dalam
bahasa Inclonesia seri,g diterjemahkan ,,hubungan,,
saling hubungan atau t'hubungan timbal br 1ik,, dalam
ilmu statistik korelasi diberi pengertian ,,hubungan
antat.a rlua variabel,, . 3

3A.rrs Sudi; ono,
Raj awal i pres . Jatar:ta ,

+**Sanra5 stqtisrik _psn_diditas,L992, ha1. t67
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sedang dalam kainus besar bahasa rrtdonesia korelasi
berarti hubrrngan, kontak, sangkut paut, ikatan
pertalian (keluarga persahabatan ) jaringan yang

terwujud karena interaksi antara satuan-satuan yang

aktir.4

Keteladanan

Berl's{ hal-ha1 yang dapat ditiru atau dicontoh.5
Orang tua

Berartj. ayah kandung dan lbu, orang yang dlhormati
( disegani ) di kampung. 6

Prestasi belajar

Yaitu hasil yang diperoleh berupa kesan_kesan yang

mengakibatkan perubahan dalam indivicru sebagai
hasil dari aktivitas dalam belaj u, "7
Aqidah Akhlak

Yaitu mata pe"r.al aran yang menekankan pada batas
antara baik dan buruk, antara terpuj i dan yang

- 
/'Departemen pendidika, dan Kebudayaan Rr, Kamus

Pg+eI_aahg!-a* .tndonesia, Balai- pustaka, Jakarta, 1993 ,313 .

5Iuia, har. 1025.
6 ruirt, ha1 . 629

TS"ifrrl Batrri
Kompetensi Glrllr Usaha

2.

3.

4.

5.

-Jamara, pres!AqA_-g.e_l-e^1eg*_ ctanNasional., Surabaya, 1t91, haI. l3:
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tercela, tentsng perkataan atau perbuatan manusla
l-ahir clan bat in. 8

6 ' Mr Banu Hasyim yaitu sekolah agama swasta tingkat
dasar yang dilcelola oleh yayasan Banu Hasyim Janti
Waru Kab . Sicloarj o.

D. Alasan pemilitran Judul

Beberapa haI yang mendorong penulis memilih
judul tersebut di atas adar-ah sebagai berikut :

1 ' Penulis merasa terpanggil untuk mengemb;rngkan

bidang penelitian sesuai dengan clisipLin ilmu yang
telah diterima penulis selama kuliah di fakultas
tarbiah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2' Teladan adalah teknik pendidikan yang paling baik,
dan berhubungan dengan akhlak. Apabila anak
memperoreh ter-adan dari orang tua maka akan sanBat
merrpengaruhi perasaan dan tingkah r.aku anak yang
secara tidak langsung juga berpengaruh pada
prestasi beiajarnya.

3 ' Bahwa lcorelasi antara keteladanan orang tua dengan
prestasi belajar siswa rnata pelajaran aqirlah akhlak
belum ada yang meneliti.

8D.. r{.
Bandung,1g96,

llarnzah,Ya,qub, Etlka_Js1am, CV. Dlponegoro,ha1.. t2.



l! ' Ter:1ri ll hnya I'radresah rbti.daiyah ,,Banu Hasyim,,

seba5lai obyek penelitian memungkinkan sekali bagi
penulis untuk berkomunikasi dalam usaha memperoleh

clata.

E. Tujuan dan Kegunaan pembahasan

setiap kegiatan penelitian haruslah memlrikl
tujuan yang jelas, sebab dengan memiliki Lujuan ysng
jelas kegiatan tersebut tidak akan sia-sia. Adapun

tujuan penulisan rjaram penelitian ini adarah sebagai
berikut :

1. rngin mengetahui bagarmana keteladanan orang tua di
Ml Iianu Hasyirn Jantl Waru SldoarJo.

2. rngin mengetahui bagarmana prestasi be).aJar siswa
dalam mata pelal aran aqi-dah Akhlak di Mr Banu

Hasyirn Jant{ Waru Sldoarjo.
3. rngin mengetahur- hubungan antara keteradanan orang

tua dengan prestasi belajar siswa dalam mete
pela.jarafl aqtdah akhLak di Mr Banu Hasyim Jati waru
Sidoarj o.

sedangkan kegunaan pembahasan yang terdapat
dalam skripsi ini adalah sebagal berikut :

1. Dari segi teoritis
a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang penulis

peroleh selama rnenempuh pendidikan yang



berkalLan dengan masalah_masalah yang

timbul di dalam lingkup pendi_dikan.

b ' untuk memperluas cakrawala berfikir penulis
sekaligus sebagal pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Dari segi praktis
a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana pendidikan trogram S_1

di IAIN Sunan Ampel_ Surabaya.

b ' untuk meningkatkan uawasan berpikir mahasiswa
sekal-igus sebagai pelengkap isi perpustakaan.

c. Dengan pembahasan skripsi ini ciiharapkan
berrnanf aa t bagi MI Banu Hasyim Janti Warr:

Sidoarj o.

F. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang
dibahas, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan

sebagai berikut :

1. Keteladanan orang tua dibatasi pada

a. Tingkah l.aku

b. Ak"rifltus kerja
2. Presta.sl belajar Aqidah Akhlak, meliputi :

a. pen.gertian prestasi belajar aqidah akhlak
b. Kaidah pengajaran aqidah akrlak
c. Iraktcr yar,g mempengar:uhi pres t.asi be l.a jar

se 1a 1u
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Metodologl pembahasan

Dalam suatu penelitian, metode merupakan suatu
cara utarna yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
Bila peneLitian rtu bersifat ilmiah, maka perlu
menggunalcan metode ilmrah agar data yang diperoleh
dapat dipecahkan secera irmiah. Tepat atau tidaknya
suatu penelltian tergantung dari penggunaan metode.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah :

1. Metocle Deduktif

AdaLah metocle pembahasan yang berangkat darr dasar
pengetahuan umum dan rneneliti persoalan-persoalan
khusus clari dasar-dasar pengetahuan umum itu.9

2. Metode Induktlf
Adalah ernto(te penelitian yar g bersangkutan dari
fakta-fakta yang khusus, peristiwa_peristiwa
konkrlt kemudian ditarik kesrmpuran yang bersifat
unrum atau bertolak belakang dari pengamatan

kemr:clian menyusun informasi yang telah diper.1eh.l0
Metode penelitian secara induktif disebut dengan

studi lapangan. Dalam hal int ruang lingkupnya
adalah MI Banu Hasyim Janti Waru.

9$rrtrl sno Hndi., MA,
0f f set, Yogl,akarta , l99g,'

lorbta, har. Az,

, Andi
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H. Sistematika pernbal^asan

urrtuk memudahkan pembaca memeriksa clan meneliti
sJ si .skripsi ini , penul i s menyusun s.lstematlks
pembahasan sebagai ber:ikut :

Bab I pendahuluan, dalam bab ini diuraikan
gambaran umum isi skripsi yang meliputi : Latar
belakang masalah, perumusan masalah, penegasan judul,
Alasan pemi,lihan judul r tujuan dan kegunaan
pembaharsan, pembatasan masalah, hipotesis, metodol0gi
pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teori, berisi uraian
tentang sub bab pertama pernbahasan keteladanan orang
tua memuat pengertian keteladanan orang tu6, membentuk
keteladanan orang tua serta ha1-ha1 yang berkaitan
dengan ketelgdarran orang tua. sub bab kedua tentang
pembahasan prestasi belaJar aq:l.dah akhlak terdiri
etas : pengerttan pre6tasi belaJar aq{dah akhlak,
kaidah pengajaran aqidah akhlak serta faktor-faktor
yang mempengaruhi prestasi belajar. Sub bab ketiga
korelasi antara keteladanan orang tua prestasi belajar
aqidah akhlak. Kesemuanya dari- pembahasan di atas
dilengkapi dengan penjelasan masing_masing.

Bab rrr adelah Metodol0gi penelitian berisi
tentang populasi dan sampel, Jenis data dan sumber
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data, 'r'ek-n jk pengumpulan data ser La t.eknik analisa
data.

Bab rv adalah Lapora, Hasil penelitian. pada bab
ini di-paparkan rrasil peneritian yang dirangkum dalam
tiga sub peinbahasan, yaitu Gambaran umum obyek
penelitian me1-rputi sejarah beridirinya Mr Banu
Hasyim' sub kedua penyaJian data tentang keteladanan
orang tua dan prestasi belajar aqidah akhlak. sub
ketiga arralisa rjata.

Bab V adalah penutrrp, berisi kesimpulan dari
seluruh pernbahasan skripsi disertai dengan bebei.apa
seran yang reJ-evan.




