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 I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pendidikan nasional adalah 
untuk menghasilkan manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
yang Maha esa, serta berakhlak mulia. 
Manusia yang beriman dan bertaqwa 
serta berakhlak mulia harus tercermin 
dalam sikap dan perilaku manusia 
Indonesia. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul 

mela lu i  Dinas Pendid ikan dan 
Kebudayaan memasukkan pelajaran 
baru, yakni pendidikan akhlak mulia. 
Pendidikan akhlak mulia diterapkan 
mulai tahun pelajaran 2002/2003 pada 
beberapa sekolah rintisan. Pendidikan 
akhlak mulia lebih mengutamakan 
penanaman dan pengaplikasian sikap 
dan perilaku siswa dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Beberapa sekolah yang telah 
melaksanakan pendidikan akhlak mulia 
untuk tingkat SMA antara lain : SMAN 1 

he national education is aimed at producing the belief human and 
obedance to the God and the good behavior. As one of the efforts T to realize the noble moral, since the education years of 

2002/2003, the government of Bantul regency through the culture and education 
department has applied the local curriculum in the form of noble characters 
education, that there are four kinds ; (1) the human-God relationship, (2) the 
relation of human and him self, (3) the relation between human and the others, and  
(4) the relation between the human an his environment. The noble character 
education gived priority to the application of attitude and behavior of student in 
their daily lives.

The implementation of the noble character education has been running for 
two years. The result of that education is need to be checked and reviewed. This 
research review the relationship of the noble character education with the religion 
attitude and the social behavior of the students and give impact of inter variability, 
especially at high school student. The result of this research can be used as an 
evaluation material and entry point for the implementation of this program. The 
research analysis is used quantitative analysis with regression and correlation 
method. Correlation is to show the relationship inter variable and regression  used 
to indicate  how big  the effective share  inter variable. 

The correlation analysis result shows that there's a positive and significant 
relation between the education of noble characters and the religion attitude and 
the education of noble character with the social behavior of student. The regression 
analysis result shows that effective contribution of education noble character for 
the religion attitude is 28.46 % and the share for the social behavior  is 22.36 %. 
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2. Dapat digunakan sebagai salah satu 
sumber informasi yang bermanfaat 
bahwa pendidikan akhlak mulia 
b e r p e r a n  p e n t i n g  d a l a m  
mempengaruhi sikap keagamaan 
dan perilaku  sosial.

3. Dapat digunakan pada lembaga 
terkait khususnya pendidikan 
n a s i o n a l  s e b a g a i  d a s a r  
pengambilan kebijakan pendidikan 
akhlak mulia

II. LANDASAN TEORITIK

A. Pendidikan Akhlak Mulia

1. Pengertian 

Akhlak mulia adalah sifat yang 
tertanam dalam jiwa manusia yang 
melahirkan perbuatan yang mulia 
secara mudah tanpa memerlukan 
pemikiran dan pertimbangan. Akhlak  
mulia  erat hubungannya dengan adab 
atau tatakrama yang tampak pada cara 
berbicara, bertindak, serta bertingkah 
laku. Sedangkan Pendidikan akhlak 
mulia adalah usaha menanamkan 
akhlak mulia yang meliputi nilai-nilai 
universal yang terkandung dalam 
agama, moral, budi pekerti, budaya 
luhur, dan tatakrama kepada siswa agar 
memiliki kemampuan berperilaku yang 
mulia dan terhindar dari perilaku tercela 
dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Cakupan pendidikan akhlak 
mulia

Cakupan pendidikan akhlak mulia 
merujuk kepada nilai-nilai universal 
yang terkandung dalam ajaran agama, 
Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai yang 
hidup dan tumbuh berkembang 
ditengah masyarakat Indonesia yang 
ber-Binneka Tunggal Ika. Akhlak mulia 
termasuk didalamnya adalah budi 

Jetis, SMAN 1 Imogiri, dan SMAN 1 
Dlingo. Sekolah rintisan pendidikan 
akhlak mulia tersebut diharapkan 
mempunyai siswa yang berakhlak 
mulia. Akhlak mulia itu akan terwujud 
antara lain dalam bentuk sikap 
keagamaan dan perilaku sosial. 

B. Perumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan  yang 
signifikan antara pendidikan akhlak 
mulia dengan sikap keagamaan 
siswa SMA di Kabupaten Bantul.

2. Apakah ada hubungan yang 
signifikan antara pendidikan akhlak 
mulia dengan perilaku  sosial siswa 
SMA di Kabupaten Bantul.

3. Apakah ada hubungan yang 
signifikan pendidikan akhlak mulia 
terhadap sikap keagamaan dan 
perilaku sosial siswa SMA di 
Kabupaten Bantul.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji :
1. Hubungan  antara pendidikan 

akhlak mulia dengan sikap 
keagamaan  s i swa  SMA  d i  
Kabupaten Bantul.

2. Hubungan pendidikan akhlak mulia 
dengan perilaku sosial siswa SMA di 
Kabupaten Bantul.

3. Hubungan antara  pendidikan 
akhlak mulia dengan sikap 
keagamaan dan perilaku sosial 
siswa SMA di Kabupaten Bantul.

D. Kegunaan

Kegunaan hasil penelitian ini 
adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai masukan 
yang mempunyai nilai ilmiah dalam 
pengelolaan pendidikan akhlak 
Mulia.
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demontrasi,  dan metode ini dapat 
dipadu dengan metode lain, misalnya 
metode diskusi, tanya jawab, dan lain-
lain. Strategi dalam melaksanakan 
pendidikan akhlak mulia di sekolah 
dapat dibedakan menjadi dua, yakni 
formal  atau tatap muka langsung 
dengan siswa di kelas, dan non formal, 
misalnya peringatan hari besar 
nasional, penciptaan kondisi yang 
kondusif, keteladanan kepala sekolah, 
guru, dan karyawan, dan lain-lain. 

B. Sikap Keagamaan

1. Pengertian Sikap

Secord & Backman (1964) 
mendefinikan sikap sebagai keteraturan 
tertentu dalam hal perasaan (afeksi), 
pemikiran (kognisi), dan predisposisi 
tindakan (konasi) seseorang terhadap 
suatu aspek di lingkungan sekitar. 
Sedangkan sikap keagamaan dapat 
diartikan keteraturan tertentu dalam hal 
perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), 
dan predisposisi tindakan (konasi) 
seseorang terhadap suatu aspek di 
lingkungan religius. Sikap keagaman 
merupakan pendir ian (pr ins ip) 
seseorang berdasarkan nilai-nilai agama  
(Islam). Sikap keagamaan didukung 
oleh rasa keagamaan seseorang. 

M e n u r u t  V e r b i t  ( 1 9 7 0 ,  
Susilaningsih,1996:5) ada enam 
dimensi rasa keagamaan, yakni (1) 
doctrine, (2) ritual, (3) emotion, (4) 
knowledge, (5) ethic, dan (6) 
community. Semakin tinggi rasa 
keagamaan seseorang, semakin tinggi 
pula sikap keagamaannya. 

2. Struktur Sikap

Struktur sikap terdiri atas tiga 
komponen yang saling menunjang, 
yakni : komponen kognitif (cognitive), 

pekerti, tingkah laku dan watak 
berkaitan dengan sikap dan perilaku 
yang mengatur tata hubungan antara :

a. Manusia dengan dirinya sendiri, 
seperti menjaga kesucian dari 
nafsu,  menjaga kebers ihan 
j a s m a n i ,  m e n g e m b a n g k a n  
keberanian, jujur, rendah hati, tidak 
sombong ,  s ede rhana ,  dan  
sebagainya.

b. Manusia dengan manusia lain, 
seperti saling menghormati, tolong 
menolong, pemurah, suka memberi 
maaf, adil, dan sebagainya.

c. Manusia terhadap lingkungan alam 
sekitar, seperti menjaga kebersihan 
lingkungan, membuang sampah 
pada tempatnya, memelihara 
ke indahan l ingkungan, dan 
sebagainya.

d. Manusia dengan Tuhan Yang Maha 
Esa, seperti bersyukur, berdoa, 
menyembah, memuji keagungan-
Nya, berdzikir, dan ibadah yang lain.

3. Metode dan strategi pelaksanaan 
pendidikan akhlak mulia

Tamyiz Burhanudin (2001:54) 
metode pendidikan akhlak, khususnya 
dipesantren ada 6 (enam) macam, yakni 
: (1) Metode keteladanan ( uswah al-
hasanah), (2) Metode latihan dan 
pembiasaan, (3) Mendidik melalui ibrah 
(mengambil pelajaran), (4) Mendidik 
melalui mauidzah (nasehat), (5) 
Mendidik melalui kedisiplinan, (6) 
Mendidik melalui targhib wa tahdzi 
(janji/bujukan agar senang kebajikan 
dan ancaman agar takut berbuat salah).

Penggunaan metode yang sesuai 
dengan pelaksanaan pendidikan akhlak 
mulia antara lain : metode tugas, 
metode diskusi, metode Tanya jawab, 
metode karya wisata,  metode 
pemecahan  masa l ah ,  me tode  
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Manusia merupakan makluk 
individu dan makluk sosial. Sebagai 
makluk individu, manusia mempunyai 
keunikan dan kekhasan masing-masing. 
Sebagai makluk sosial, manusia sangat 

tergantung pada lingkungan sosial 
disekitarnya. Rusli Ibrahim (2001:3) 
perilaku saling bergantung itu disebut 
perilaku sosial. Manusia tidak cukup 
hanya mementingkan diri sendiri, tetapi 
harus mampu bekerja sama, toleran, 
sabar, tidak mengganggu kepentingan 
orang lain. Krech, Crutchfield, dan 
Ballachey (1982) berpendapat perilaku 
sosial seseorang itu tampak dalam pola 
respons antar orang. Perilaku itu 
dinyatakan dalam hubungan timbal 
balik antar pribadi. Perilaku sosial ini 
merupakan sifat yang relatif untuk 
menanggapi orang lain dengan cara-
cara yang berbeda-beda. Contoh, ada 
orang yang mudah bekerja sama, 
p enyaba r  d an  t e nang  d a l am  
menghadapi reaksi penolakan yang 
keras dari pihak lain. Namun ada pula 
yang sulit bekerja sama, tidak sabar, 

komponen afektif (affective), komponen 
konatif (conative) 

3. Terbentuknya sikap

Sikap terbentuk sepanjang 
pe r kembangan  i n d i v i du  yang  
bersangkutan. 

Berdasarkan bagan tersebut, sikap 
dipengaruhi oleh faktor  internal dan 
eksternal. Faktor internal meliputi 
fisiologis dan psikologis. Faktor ekternal 
meliputi pengalaman seseorang, situasi 
yang dihadapi, norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat, hambatan-
hambatan dan pendorong yang ada 
dalam masyarakat dimana seseorang 
berada.

C. Perilaku Sosial

1. Perilaku Sosial

a. Pengertian
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Gambar I. Terbentuknya Sikap
 ( Dikutib dari Mar'at,1982,Bimo Walkito, 1994: 115 )
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2. Ada hubungan yang signifikan 
pendidikan akhlak mulia terhadap 
perilaku sosial siswa SMA di 
Kabupaten Bantul.

3. Ada hubungan yang signifikan 
pendidikan akhlak mulia terhadap 
sikap keagamaan dan perilaku 
sosial siswa SMA di Kabupaten 
Bantul

III.METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas II (dua) yang beragama 
Islam pada SMA di kabupaten Bantul, 
yakni SMA Negeri 1 Dlingo, SMA Negeri 
1 Imogiri, SMA Negeri 1 Jetis,  yang 
melaksanakan rintisan pendidikan 
akhlak mulia yang berjumlah 560 siswa. 
Sedangkan sampelnya berjumlah 120 
siswa. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah teknik  
Proposional Random Sampling. 

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  metode angket dan 
metode dokumentasi. Metode angket 
untuk mengumpulkan data tentang 
variabel pendidikan akhlak mulia, sikap 
keagamaan dan perilaku sosial siswa.  
Sedangkan metode dokumentasi 
digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang identitas siswa. 

C. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data meliputi 
deskripsi subyek penelitian pada 
masing-masing variabel dan uji 
hipotesis. Untuk menguji hipotesis 
pertama dan kedua digunakan  analisis 
korelasi, untuk mengetahui hubungan 
antara variabel bebas dan terikat. Untuk 

berperilaku keras, dan bahkan 
menunjukkan perilaku bermusuhan. 
b. Bentuk dan jenis perilaku sosial

Menurut Rusli Ibrahim (2001:7) 
bentuk dan jenis perilaku sosial ada 12 
sifat respons antar pribadi yang 
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori 
yang dapat berubah-ubah, yakni : (1) 
Kecenderungan perilaku peran, terdiri 
dari sifat pemberani dan pengecut 
secara sosial, sifat berkuasa dan sifat 
patuh, sifat inisiatif secara social dan 
pasif, sifat mandiri dan tergantung; (2) 
Kecenderungan per i laku dalam 
hubungan sosial, yang terdiri dari dapat 
diterima atau ditolak oleh orang lain, 
suka bergaul atau tidak suka bergaul, 
sifat ramah dan tidak ramah, simpatik 
atau tidak simpatik, (3) kecenderungan 
perilaku ekspresif, sifat suka bersaing    
(tidak kooperatif) dan tidak suka 
bersaing (suka kerjasama), sifat agresif 
dan tidak agresif,  sifat kalem atau sifat 
tenang secara sosial, sifat suka pamer 
atau menonjolkan diri, 

c.   Faktor-faktor yang membentuk 
perilaku sosial

Baron dan Byrne (1991, Rusli 
Ibrahim, 2001:4) berpendapat bahwa 
ada empat katagori utama yang dapat 
membentuk perilaku sosial seseorang, 
yakni : (1) Perilaku dan karakteristik 
orang lain, (2) Proses kognitif, (3) Faktor 
lingkungan (pengaruh langsung dan 
tidak langsung dari lingkungan fisik), 
(4) Tata latar budaya sebagai tempat 
perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi.

D. Hipotesis

1. Ada hubungan  yang signifikan 
antara pendidikan akhlak mulia 
dengan    sikap keagamaan siswa 
SMA di Kabupaten Bantul.
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analisis dengan bantuan perangkat 
lunak SPSS for Windows 11.0.
A. Deskripsi Subyek Penelitian

1. Kategorisasi Skala Pendidikan 
Akhlak Mulia 

Subyek penelitian dikelompokkan 
ke dalam tiga kategori skor sikap 
keagamaan, yaitu: rendah, sedang dan 
tinggi. Kategori skor rendah, sedang dan 
tinggi ditentukan dengan cara membagi 
range skor hipotetik ( Xh  - Xh  ) alat min max

ukur menjadi tiga bagian yang sama 

menguji hipotesis ketiga digunakan 
analisis regresi, untuk mengetahui 
sumbangan efektif antara variabel 
bebas dengan variabel terikat. 
Sumbangan efektif digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh 
pendidikan akhlak mulia terhadap sikap 
keagamaan dan perilaku sosial siswa.

IV. HASIL  PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Dari 120 buah angket yang 
disebarkan, didapatkan sebanyak 114 
buah angket yang layak uji sehingga 
bisa dilakukan analisis selanjutnya, 
Kemudian dilakukan kompilasi data dan 

Jurnal Riset Daerah Vol. V, No.1. April 2006

593

Tabel 1
Kategori Skor Skala Akhlak Mulia

Kategori Skor Jumlah Persentase

Tinggi

Sedang

Rendah

_136<  X <180

_ _91< X  < 135

_ _45< X   < 90

107

7

           0

93,65%

6, 35 %

0 %

Tabel  2
Kategori Skor Skala Perilaku Sosial

74

40

            0

64,51%

35,49%

          0%

Kategori Skor Jumlah Persentase

Tinggi

Sedang

Rendah

_194<  X <256

_ _193129< X  <

_ _12864< X   <

Tabel  3
Kategori Skor Skala Sikap Keagamaan

Kategori Skor Jumlah Persentase

Tinggi

Sedang

Rendah

_55<  X <72

_ _5437< X  <

_ _3618< X   <

106

8

           0

92,93 %  

              7,07 %

            0 %
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mulia dengan perilaku sosial dan sikap 
keagamaan pada siswa SMA di 
Kabupaten Bantul diterima pada taraf 
signifikansi 1%. Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa pendidikan akhlak 
mul ia akan berpengaruh pada 
peningkatan perilaku sosial dan sikap 
keagamaannya. Sebaliknya semakin 
kecil porsi pendidikan akhlak mulia 
maka semakin kecil pula peningkatan 
pada perilaku sosial dan sikap 
keagamaannya.

H a s i l  p e r h i t u n g a n  j u g a  
menunjukkan bahwa antara variabel 
akhlak mulia dan perilaku sosial 
tersebut terdapat koefisien determinasi 

2(r )  = 0,224 berarti variasi skor akhlak xy

mulia yang dapat dijelaskan oleh variasi 
perilaku sosial dan sebaliknya adalah 
sebesar 0,224 atau 22,4%, berarti 
sumbangan variabel pendidikan akhlak 
mulia terhadap terbentuknya perilaku 
sosial dan sebaliknya adalah sebesar 
22,36%, sedangkan 77,54% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Dari analisis korelasi product 
moment pada skala akhlak mulia 
dengan sikap keagamaan dengan 
melakukan kontrol terhadap skala 
perilaku sosial menghasilkan r sebesar 
0,4552 dengan  p < 0,01 (2 ekor). Dari 
hasil analisis korelasi product moment 
tersebut disimpulkan bahwa hipotesis 
penelitian tentang adanya korelasi 
positif antara pendidikan akhlak mulia 
dengan sikap keagamaan pada siswa 
SMA di Kabupaten Bantul diterima pada 
taraf signifikansi 1%.

2 Kemudian dihasilkan koefisien (r )xy

(koefisien determinasi) sebesar 0,2072, 
yang berarti variasi skor akhlak mulia 
yang dapat dijelaskan oleh variasi sikap 
keagamaan dan sebaliknya adalah 
sebesar 0,2072 atau 20,72%. Dengan 
kata lain sumbangan efektif akhlak 
mulia terhadap sikap keagamaan dan 
sebaliknya  adalah sebesar 20,72%.

besarnya. Hasilnya adalah sebagai 
berikut:

Pada tabel 1 Terlihat bahwa 
sebagian besar subyek berada dalam 
kategori skor akhlak mulia tinggi dengan 
persentase 93,65%.

2. Kategorisasi Perilaku Sosial 

Kategorisasi skor perilaku sosial, 
sebaran subyek dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel 2 yang 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
subyek termasuk dalam kategori skor 
perilaku sosial tinggi dengan persentase 
64,51%.

3. Kategorisasi Sikap Keagamaan 

Kategorisasi skor sikap keagamaan, 
sebaran subyek dalam penelitian ini 
ditunjukkan pada tabel 3 bahwa 
sebagian besar subyek termasuk dalam 
kategori skor sikap keagamaan tinggi 
dengan persentase 92,93%. 

Dengan demikian dapat dilihat 
bahwa subyek penelitian yakni siswa 
yang telah memperoleh pelajaran 
tambahan mengenai akhlak mulia 
( p e n d i d i k a n  a k h l a k  m u l i a ) ,  
d i d e s k r i p s i k an  t e r l e t a k  p ada  
kategorisasi skor tinggi, baik pada skor 
akhlak mulia, skor perilaku sosial 
maupun sikap keagamaan.

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

Dari analisis korelasi product 
moment skala akhlak mulia dengan 
perilaku sosial dihasilkan r sebesar 
0,4729 dengan  p < 0,01 (2 ekor), dan 
skala akhlak mulia dengan sikap 
keagamaan menghasilkan r sebesar 
0,5335 dengan  p < 0,01 (2 ekor). Dari 
hasil analisis korelasi product moment 
tersebut disimpulkan bahwa ada 
korelasi positif antara pendidikan akhlak 

Jurnal Riset Daerah Vol. V, No.1. April 2006

594

Pendidikan Akhlak Mulia Siswa SMA



nilai-nilai, sifat kepribadian, dan 
sikap yang saling berinteraksi satu 
sama lain. Temuan ini memperjelas 
bahwa pendidikan akhlak mulia 
akan menuntun seseorang dalam 
berinteraksi dengan faktor-faktor 
lingkungan sekitar, termasuk 
lingkungan sosialnya. Perilaku 
sosial sebagai fungsi karakteristik 
individual dan kondisi faktor 
lingkungannya. Perilaku sebagai 
fungsi karakteristik individual 
m e n e n t u k a n  s e j a u h m a n a  
kemampuan individu mampu 
belajar dan berinteraksi dengan 
lingkungan sekitarnya. Faktor 
l i n g k u n g a n  m e r u p a k a n  
pengalaman yang didapatkan siswa 
dari pendidikan akhlak mulia yang 
pernah dialaminya. 

3. Secara empiris ditemukan bahwa 
p e n d i d k a n  a k h l a k  m u l i a  
berpengaruh  positif terhadap 
terbentuknya sikap keagamaan dan 
aktualisasi perilaku sosial. Perilaku 
merupakan perilaku reflektif dan 
operan yang sebagian besar 
merupakan perilaku yang dibentuk, 
diperoleh, dipelajari, dan dapat 
berubah-ubah melalui proses 
belajar. Sikap erat kaitannya 
dengan  kepr ibadian yang 
terbentuk oleh persepsi-persepsi 
yang didapatkan dari pengalaman-
pengalaman tentang lingkungan 
yang berpengaruh terhadap 
manusia. Dengan demikian dalam 
pembentukan sikap terjadi proses 
pembelajaran. Pendidikan akhlak 
m u l i a  m e r u p a k a n  p r o s e s  
pembelajaran dalam terbentuknya 
pe r i l aku  sos i a l  dan  s i kap  
keagamaan.

B. Saran-Saran

Masyarakat terutama remaja 

Dar i  has i l  ana l i s i s  regres i  
didapatkan pendidikan akhlak mulia 
memberikan sumbangan terhadap 
perilaku sosial sebesar 22, 36% serta 
sumbangan terhadap sikap keagamaan 
sebesar 28, 46%. Hal ini menunjukkan 
bahwa pendidikan akhlak mulia  
berdampak lebih besar pada sikap 
keagamaan siswa dibanding terhadap 
perilaku sosial. Fenomena ini sesuai 
dengan yang dihipotesiskan dimana 
perilaku sosial relatif lebih sulit untuk 
dirubah karena terkait dengan banyak 
hal (lingkungan, pendidikan, budaya 
luar, dsb) serta akan terbentuk dalam 
waktu lama.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sete lah  me la lu i  rangka ian  
penelitian pada bagian paling akhir ini 
diperoleh beberapa kesimpulan yang 
akan dipergunakan pula sebagai bahan 
pertimbangan pemberian saran. 
Beberapa kesimpulan tersebut adalah 
sebagai berikut;

1. Keimanan dan ketakwaan, rasa 
bersyukur dan baik sangka kepada 
Allah memiliki pengaruh positif 
terhadap sikap keagamaan. Hasil 
penelitian ini memperjelas bahwa 
bahwa pendidikan akhlak mulia 
berpengaruh positif terhadap fungsi 
kognitif, afektif, dan konatif 
terhadap kehidupan beragama 
seseorang. Pendidikan akhlak mulia 
yang baik dapat digambarkan 
dengan sikap keagamaan yang 
baik, siswa yang mendapatkan 
pendidikan akhlak mulia akan 
memiliki sikap keagamaan yang 
baik pula.

2. P e n d i d i k a n  a k h l a k  m u l i a   
berpengaruh positif terhadap motif, 
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rendah) sesuai dengan kemampuan 
siswa pada saat itu sehingga memberi 
pondasi kuat dan pengaruhnya pada 
perilaku sosial dan sikap keagamaan 
dapat lebih dimaksimalkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perilaku sosial dan sikap 
keagamaan pada siswa SMA di 
Kabupaten Bantu l  yang te lah  
memperoleh pendidikan akhlak mulia 
cenderung tinggi serta memiliki 
hubungan yang sangat signifikan. 
Namun begitu penelitian lanjutan di 
masa datang sangat diperlukan untuk 
melihat dampak atau pengaruh program 
dalam jangka waktu yang lebih lama. 
Hasil penelitian ini merekomendasikan 
bahwa pendidikan akhlak perlu 

termasuk yang duduk dibangku SMA 
merupakan aset bangsa. Mereka sangat 
responsif terhadap trend gaya hidup 
serta perubahan budaya sehingga perlu 
dibekali dengan pendidikan yang 
mampu mengimbangi pengaruh 
informasi global, yaitu pendidikan 
akhlak mulia. Telah dibuktikan melalui 
penelitian ini bahwa pendidikan akhlak 
mulia memiliki peran atau sumbangan 
yang berarti dalam membentuk perilaku 
sosial dan sikap keagamaan siswa. 
Untuk i tu program pember ian 
pendidikan yang bermuatan ajaran 
untuk berakhlak baik atau mulia harus 
diteruskan, apabila memungkinkan 
sebaiknya diterapkan sejak dini (mulai 
dari tingkat pendidikan yang paling 
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