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ABSTRAK 

 

Aminah Rahayu Ningsih, 1410120003. “Pengaruh Materi 

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Terhadap Kecerdasan 

Spiritual Siswa Kelas VIIA MTs NU Ihya’ul Ulum 

Gondoharum Jekulo Kudus  Tahun Pelajaran 2018/2019”.  

Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) Ingin mengetahui 

materi Aqidah Akhlak  kelas VIIA MTs NU Ihya’ul Ulum 

Gondoharum Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019. (2) Ingin 

mengetahui kecerdasan spiritual siswa kelas VIIA MTs NU 

Ihya’ul Ulum Gondoharum Jekulo Kudus Tahun Ajaran 

2018/2019. (3) Ingin mengetahui pengaruh materi Aqidah Akhlak 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas VIIA MTs NU Ihya’ul 

Ulum Gondoharum Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan jumlah penelitian, yaitu siswa kelas VII A MTs NU 

Ihya’ul Ulum Gondoharum Jekulo Kudus Tahun Ajaran 

2018/2019 yang berjumlah 35 anak didik, hal ini berarti sampel 

yang digunakan sebanyak 35 anak didik. Adapun metode analisis 

menggunakan analisis linieritas dan regresi sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Hasil dari kuesioner Materi 

Aqidah Akhlak kelas VIIA MTs NU Ihya’ul Ulum Gondoharum 

Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019 dengan hasil rata-rata 

102,28 dalam interval 88-108 dengan kategori baik. (2) Hasil dari 

kuesioner Kecerdasan spiritual siswa kelas VIIA MTs NU Ihya’ul 

Ulum Gondoharum Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019 

dengan hasil rata-rata 203,31 dalam interval 173-213 dengan 

kategori baik. (3) Ada pengaruh Materi Mapel Akidah Akhlak (X) 

Terhadap Kecerdasan   Spiritual (Y) di MTs NU Ihya’ul Ulum 

Gondoharum Jekulo Kudus sebesar 0,679 atau 67,9% artinya 

variasi besarnya kecerdasan spiritual bisa dijelaskan oleh mata 

pelajaran aqidah akhlak sedangkan sisanya 32,1% lainya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran,  Hasil Belajar, Akidah Akhlak, 

Kecerdasan Spiritual  
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MOTTO 

 

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat di hantam ombak 

dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan 

orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada 

Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah 

tempat meminta dan memohon” 

(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Karya ilmiah sederhana ini 

penulis persembahkan untuk mereka yang terkasih:  

 Spesial kepada kedua orang tuaku  Bapak Kusno dan Ibu 

Zulaekah yang telah merawat dan membimbingku 

dengan penuh kasih sayang, serta menyertakanku dalam 

setiap doa-doa malam beliau. 

 Teruntuk suamiku tercinta Triyono yang telah 

mendukung dan menemani dalam setiap langkahku. 

 Teruntuk calon anakku yang kini masih dalam 

kandungan, Terimakasih karena telah menemani ibu 

dalam suka dan duka dalam penyusunan skripsi ini. 

 Kepada Guru-guruku semuanya yang telah berjasa 

membawa aku sampai pada titik ini, dan selalu 

mendoakanku 

 Keluarga besarku yang selalu mendoakan akan setiap 

langkahku meskipun belum bisa saya sebutkan satu-per 

satu. 

 Kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan 

memberikan semangat Ratna, Aminah, Didik, Mufid, 

Fadhoil, Zaki. Terimakasih untuk semuanya, Love you 

all 

 Teman-teman seperjuanganku kelas A/ LK PAI 2014 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji hanya bagi Allah SWT  yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Materi Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Terhadap Kecerdasan Spiritual Kelas VIIA 

MTS NU Ihya’ul Ulum Gondoharum Jekulo Kudus Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. Skripsi ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) 

pada IAIN Kudus dan sebuah karya yang semoga memberi 

manfaat bagi banyak kalangan. Sholawat dan salam semoga 

tetap tercurah kepada Rosulullah sebagai uswatun hasanah 

yang telah membebaskan manusia dari kejahiliyahan yang 

membelenggu umat. 

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan 

dari berbagai pihak merupakan aspek penting yang tidak 

dapat terpisahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas 

kasih sayang-Nya melalui berbagai bentuk bantuan tersebut, 

Alhamdulilah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa 

hambatan yang berarti. Untuk itulah, guru praktikan 

mencoba menghadirkan untaian kata sebagai wujud 

terimakasih yang tak terhingga kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini 

dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdul Karim, M.Pd., selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam NegeriKudus yang telah 

memberikan izin dan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd. selaku dosen 

pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, 

tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan skripsi. 

4. Atika Okta Melisa, S.Si., M.Sc. selaku asistan dosen 

pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, 

tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

arahan dalam penyusunan skripsi. 
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5. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag., selaku kepala 

perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan izin 

dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap Dosen IAIN Kudus beserta karyawan yang 

telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kedua orang tuaku Bapak Kusno dan Ibu Zulaekah, 

serta suamiku tercinta Triyono yang dengan segala 

perjuangan, ketulusan, cinta  dan kasih sayangnya telah 

memberikan motivasi baik secara material maupun 

spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan studi 

strata satu (S1). Perjuangan kalian tidak akan pernah 

terlupakan.  

8. H. Sunarman, S.Ag Kepala MTS NU Ihya’ul Ulum 

Gondoharum Jekulo Kudus yang telah memberikan 

waktu, izin, dan data guna penyusunan skripsi ini. 

9. Hj. Siti Rondiyah, S.Ag  selaku guru pengampu mata 

pelajaran Aqidah Akhlak kelas VIIA MTS NU Ihya’ul 

Ulum Gondoharum Jekulo Kudus dan segenap guru 

serta karyawan yang telah banyak membantu selama 

penelitian. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan PAI angkatan 2014 di 

jurusan Tarbiyah/ PAI IAIN Kudus yang telah 

memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu yang 

telah membantu penulis dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

Tiada kata dan persembahan yang dapat diberikan 

sebagai ungkapan terimakasih atas bantuannya. Semoga 

Allah kelak membalas kebaikannya dengan berlipat ganda. 

Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Kudus, 09 Oktober 2019 

Penulis 
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