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ABSTRAK  
 

Muflichah (1510310137). “Pengaruh Kesadaran Melakukan Shalat 

Maktubah Terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa Kelas V di MI NU 

Miftahut Tholibin Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2019/2020”.  

 

Latar belakang  dalam penelitian ini ditemukan permasalahan di MI NU 

Miftahut Tholibin Mejobo Kudus khususnya di kelas V. Masalah yang muncul 

yaitu (1) Banyak siswa yang memiliki sikap kurang patuh baik terhadap 

peraturan maupun kepada guru, (2) Lemahnya akhlak sopan santun siswa 

terhadap gurunya sendiri di sekolah (3) Rendahnya akhlak terhadap teman 

sebayanya. Oleh sebab itu, salah satu upaya dalam mengubah akhlak yang di 

miliki peserta didik, pihak sekolah mengadakan kegiatan pembiasaan shalat 

dhuhur di sekolah yang berguna untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam 

melaksanakan shalat maktubah.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh yang 

signifikan tentang kesadaran melakukan shalat maktubah terhadap akhlakul 

mahmudah siswa kelas V di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu: metode angket (kuesioner), metode observasi, 

metode wawancara, dan metode dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua siswa kelas V di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh anggota populasi 

pada siswa kelas V di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus yaitu sebesar 32 

siswa. Analisis data statistik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji linieritas, 

analisis regresi, dan korelasi sederhana dengan bantuan SPSS 22.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kesadaran melakukan shalat maktubah dengan akhlakul mahmudah siswa 

kelas V di MI NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel yakni sebesar 20,491 > 1,697. 

Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang 

signifikan antara kesadaran melakukan shalat maktubah terhadap akhlakul 

mahmudah siswa diterima. Artinya, kesadaran melakukan shalat maktubah 

berpengaruh secara signifikan terhadap akhlakul mahmudah siswa kelas V di MI 

NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2019/2020. Adapun nilai 

koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,933, artinya kesadaran 

melakukan shalat maktubah telah memberikan konstribusi sebesar 93,3% 

terhadap akhlakul mahmudah siswa dan sisanya 6,7% dijelaskan oleh variabel 

lain yang belum diteliti oleh peneliti. 
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