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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Konsep Mutu Pembelajaran  

a. Pengertian Mutu 

Mutu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kualitas. Kata 

kualitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu quality, dan kata ini 

sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu qualitas, yang masuk ke 

dalam bahasa Inggris melalui bahasa Perancis kuno, yaitu qualite.
1
 

Kata mutu adalah istilah relative, dan memiliki makna yang 

berbeda bagi tiap orang. Karenanya definisi tentang mutu sangat 

bervariasi, beragam, dan sangat menarik untuk disimak. Menurut Sallis, 

mutu dapat definisikan sebagai sesuatu yang melebihi kepuasan dan 

keinginan konsumen.
2
 

Secara umum, mutu dapat didefinisikan sebagai karakter produk, 

atau jasa yang ditentukan oleh customer, dan diperoleh melalui 

pengukuran proses, serta perbaikan yang berkelanjutan. Pendapat ini lebih 

menekankan kepada pelanggan, yaitu apabila suara pelanggan 

mengatakan sesuatu itu bermutu baik, maka barang atau jasa tersebut 

dapat dianggap bermutu.
3

                                                             
1 Yusuf Umar, 2016, Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu, Bandung: PT Refika 

Aditama, Cet. Ke-1, Hal. 33. 
2
 Yusuf Umar, 2016, Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu, Bandung: PT Refika 

Aditama, Cet. Ke-1, Hal. 33. 
3
 Yusuf Umar, 2016, Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu, Bandung: PT Refika 

Aditama, Cet. Ke-1, Hal. 33-34. 
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Mutu merupakan produk yang sempurna, bernilai dan bisa 

meningkatkan kewibawaan. Mutu dalam konteks pendidikan sangat 

esensial karena berkaitan dengan lembaga yang terdiri dari unsur guru, 

siswa, petugas kependidikan, dan proses pengalaman pendidikan.
4
 

Mutu pendidikan (quality of education) menjadi bagian yang 

terpenting yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena mutu pendidikan 

yang baik, akan menentukan kualitas suatu bangsa. Demikian sebaliknya, 

rendahnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan rendahnya kualitas 

bangsa tersebut.
5
 

Sedangkan secara teologis, mutu pendidikan dalam Islam, 

didasarkan pada prinsip dasar penciptaan manusia sebagai khalifah di 

muka bumi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 

30. Sebagai khalifah Allah, manusia ditugasi untuk menatap hari esok 

yang lebih baik. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hashr 

(59) ayat 18:
6
 

َٰٓأَيُّهَا َ  ٱتَّقُىا   َءاَمىُىا   ٱلَِّذيهَ  يَ  َمۡت  مَّا وَۡفس   َوۡلتَىظُرۡ  ٱّللَّ َه  َوٱتَّقُىا   لَِغد    قَدَّ َ  إِنَّ  ٱّللَّ  ٱّللَّ

تَۡعَملُىنَ  بَِما َخبِيُر    

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

                                                             
4
 Yusuf Umar, 2016, Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu, Bandung: PT Refika 

Aditama, Cet. Ke-1, Hal. 34. 
5
 Yusuf Umar, 2016, Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu, Bandung: PT. Refika 

Aditama, Cet. Ke 1, Hal.4. 
6
 Yusuf Umar, 2016, Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu, Bandung: PT. Refika 

Aditama, Cet. Ke 1, Hal.14. 
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b. Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran berasal dari dua kata dasar “belajar” dan 

“mengajar”. Dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar memegang 

peranan yang vital. Hamalik menegaskan bahwa mengajar adalah proses 

bimbingan kegiatan belajar, bahwa kegiatan mengajar hanya akan 

bermakna apabila terjadi kegiatan belajar. Lebih lanjut Oemar Hamalik 

memaparkan bahwa proses belajar mengajar berkaitan dengan pengertian 

belajar.
7
 

Hampir semua ahli telah mencoba merumuskan dan membuat 

tafsiran tentang “belajar”. Seringkali pula perumusan dan tafsiran itu 

berbeda satu sama lain. Dalam uraian ini, akan berkenalan dengan 

beberapa rumusan saja, guna melengkapi dan memperluas pandangan 

tentang belajar. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman (learning is defined as the modification or 

strengthenting of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini 

belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingatkan, akan tetapi lebih luas dari itu, 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan. Berbeda dengan pengertian lama 

tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh 

                                                             
7
 M. Hidayat Ginanjar, Nia Kurniawati, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya 

dengan Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan 

Islam, Vol. 06, No. 12, Hal.6. 
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pengetahuan, bahwa belajar adalah latihan-latihan pembentukan 

kebiasaan secara otomatis dan seterusnya.
8
 

Adapun pengertian pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran dalam 

proses pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ruang lingkup 

pembelajaran dapat terjadi pada setiap waktu, keadaan, tempat, atau 

lingkungan dan cakupan materi, termasuk dalan hal ini mata pelajaran 

Akidah Akhlak yang diajarkan di sekolah. 

c. Mutu Pembelajaran 

Mutu pembelajaran sendiri ditentukan oleh tiga variabel, yakni 

budaya sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Budaya 

sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, 

slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah 

dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara 

sadar maupun tidak. Budaya ini diyakini mempengaruhi perilaku seluruh 

komponen sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, staff administrasi, siswa 

dan juga orang tua siswa. Budaya yang kondusif bagi peningkatan mutu 

akan mendorong perilaku warga kea rah peningkatan mutu sekolah, 

sebaliknya budaya yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju 

pengingkatan mutu sekolah. Pembelajaran dianggap bermutu bila berhasil 

                                                             
8 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.6-7. 

 



15 
 

 
 

mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan 

dengan tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai system 

selanjutnya bergantung pada mutu komponen yang membentuk system, 

serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga membuahkan hasil.
9
  

d. Indikator Mutu Pembelajaran 

Pembelajaran yang bermutu akan bermuara pada kemampuan guru 

dalam proses pembelajaran. Dalam mencapai hal tersebut tentunya ada 

indikator – indikator yang harus saling mendukung dalam sebuah system 

kegiatan pembelajaran yang bermutu. Indikator - indikator tersebut 

meliputi kemampuan merencanakan pembelajaran, proses pembelajaran, 

serta evaluasi pembelajaran.
10

 

1) Perencanaan  

Proses belajar mengajar perlu direncanakan agar pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan pemikiran 

yang akan dilakukan. Perencanaan program belajar-mengajar 

memperkirakan tindakan yang akan dilakukan pada waktu 

melaksanakan pembelajaran. Isi perencanaan adalah mengatur dan 

                                                             
9 Suyahman, 2019, Peningkatan Mutu Pembelajaran PPPKn Melalui Pendekatan 

Pembelajaran Aktif, Bahagia, Asyik, Humanis, Kreatif dan Unik (ABAHKU) Bagi Siswa SMP Negeri 

1 Boyolali Tahun Pelajaran 2017-2018, Jurnal Pkn Progresif, Universitas Bantara Sukoharjo, Vol. 14, 

No. 2, Hal. 6. 
10

 Suyahman, 2019, Peningkatan Mutu Pembelajaran PPPKn Melalui Pendekatan 

Pembelajaran Aktif, Bahagia, Asyik, Humanis, Kreatif dan Unik (ABAHKU) Bagi Siswa SMP Negeri 

1 Boyolali Tahun Pelajaran 2017-2018, Jurnal Pkn Progresif, Universitas Bantara Sukoharjo, Vol. 14, 

No. 2, Hal. 6. 
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menetapkan unsur-unsur pembelajaran, seperti tujuan, bahan atau isi, 

metode, alat, dan sumber serta penilaian.
11

 

Menurut Suryadi dan Mulyana, unsur-unsur utama yang harus 

ada dalam perencanaan pengajaran antara lain adalah: 

a) Tujuan yang hendak dicapai berupa bentuk tingkah laku apa yang 

diinginkan untuk dimiliki siswa setelah terjadinya proses belajar. 

b) Bahan pelajaran atau isi pelajaran yang dapat mengantarkan siswa 

mencapai tujuan. 

c) Metode dan teknik yang digunakan, yaitu bagaimana proses belajar 

mengajar yang akan diciptakan guru agar siswa mencapai tujuan. 

d) Penilaian, yaitu bagaimana menciptakan dan menggunakan alat 

untuk mengetahui tujuan tercapai atau tidak.
12

 

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan proses belajar – mengajar merupakan hubungan 

antar manusia dengan tujuan untuk membantu perkembangan dan 

menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya, 

melaksanakan proses belajar – mengajar adalah menciptakan 

lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur 

kognitif para siswa. Kegiatan pembelajaran harus teroganisasi melalui 

serangkaian kegiatan tertentu dengan strategi yang tepat dan 

mumpuni.
13

 

                                                             
11

 Hasan Basri, 2013, Landasan Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia,  Cet. Ke. 1, Hal. 209. 
12 Hasan Basri, 2013, Landasan Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia,  Cet. Ke. 1, Hal. 209-

210. 
13

 Hasan Basri, 2013, Landasan Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia,  Cet. Ke. 1, Hal. 211. 
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3) Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Suharsini Arikunto, evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Selanjutnya, 

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat 

dalam mengambil keputusan.
14

 

Dengan evaluasi akan diketahui hasil yang dicapai dalam 

proses belajar – mengajar, apakah pembelajaran telah mencapai 

sasaran yang telah dikehendaki atau tidak. Alasan perlunya evaluasi 

pembelajaran adalah untuk mengetahui hal – hal :
15

 

a) Kemampuan mengajar guru 

b) Para penguasaan pembelajaran terhadap materi pembelajaran yang 

diberikan 

c) Letak kesulitan pembelajar 

d) Tingkat kesukaran dan kemudahn bahan pelajaran yang diberikan 

pembelajar 

e) Termanfaatkan sarana dan fasilitas pendidikan 

f) Remidi – remidi dapat diberiakan kepada pembelajar yang 

mengalami kesulitan 

g) Pencapaian tujuan pengajaran yang telah dirumuskan 

h) Pengelompokan pembelajaran 

i) Mengetahui pembelajar yang perlu mendapatkan prioritas dalam 

bimbingan penyuluhan dan yang tidak menjadi prioritas. 

                                                             
14

 Hasan Basri, 2013, Landasan Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia,  Cet. Ke. 1, Hal. 213. 
15

 Hasan Basri, 2013, Landasan Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia,  Cet. Ke. 1, Hal. 214. 
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2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih 

baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar.
16

 

Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar yaitu: 1) 

keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan dan pengertian, dan 3) sikap 

dan cita-cita. Pendapat dari Horward Kingsley ini menunjukkan hasil 

perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus 

pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa 

tersebut.
17

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari semua proses belajar yang 

menilai tingkat perkembangan siswa yang lebih baik dibandingkan pada 

saat sebelum belajar. Hasil tersebut selamanya akan melekat pada diri 

siswa dan sebagai tolak ukur kemampuan siswa dimasa mendatang. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

                                                             
16 Sulastri, Imran, dan Arif Firmansyah, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi 

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur 

Kecamatan Bumi Raya, Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3, No. 1, Hal. 3. 
17 Sulastri, Imran, dan Arif Firmansyah, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi 

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur 

Kecamatan Bumi Raya, Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3, No. 1, Hal. 3. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, 

tetapi yang ingin dijelaskan disini adalah faktor yang mempengaruhi 

belajar dari sisi sekolah yang meliputi:
18

 

1) Metode mengajar, merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilalui 

di dalam mengajar. Mengajar itu sendiri menurut Ign. S. Ulih B. Karo 

adalah menyajikan bahan pelajaran kepada orang lain untuk diterima, 

dikuasai dan dikembangkan. Dari uraian diatas jelaslah bahwa metode 

mengajar itu mempengaruhi belajar. 

2) Kurikulum, diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kegiatan ini sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu. 

3) Relasi guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru 

dengan siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada 

dalam proses itu sendiri. Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

relasinya dengan gurunya.  

4) Relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau 

tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa 

rendah diri atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan 

diasingkan dari kelompok. Akibatnya makin parah dan dapat 

mengganggu belajarnya.  

                                                             
18 Sulastri, Imran, dan Arif Firmansyah, Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Strategi 

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur 

Kecamatan Bumi Raya, Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3, No. 1, Hal. 4.  
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5) Disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan 

kearajinan siswa dalam sekolah juga dalam belajar. Hal ini mencakup 

segala aspek baik kedisiplinan guru dalam mengajar karena 

kedisiplinan pendidik juga dapat memberi contoh bagi siswa. 

3. Pembelajaran Akidah Akhlak 

a. Pengertian Akidah Akhlak 

Akidah berasal dari kata “aqd” yang bearti pengikatan. 

Maksudnya mengikat hati terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang 

diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan “dia mempunyai akidah yang 

benar” bearti akidahnya bebas dari kearaguan. Akidah merupakan 

perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada 

sesuatu.
19

 Ada juga ahli yang mendefinisikan bahwa akidah: ialah 

kesimpulan pandangan atau kesimpulan ajaran yang diyakini oleh hati 

seseorang.
20

 

Adapun secara istilah, akidah bearti Iman. Semua system 

kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. 

Iman bearti membenarkan atau percaya. Iman dan Islam (syariat) 

membentuk agama menjadi sempurna. Belum disebut penganut agama 

yang utuh apabila dalam diri seseorang belum terpatri keimanan dan 

                                                             
19 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.7. 
20

 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.7. 
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kehendak untuk melaksanakan syariat. Pada hakikatnya iman dan Islam 

adalah dua hal yang berbeda.
21

 

Menurut Al-Ghazali yang mengutip dari hadits Rasulullah SAW, 

bahwa iman itu belum cukup apabila hanya diucapkan dengan lisan dan 

ditulis diatas kertas. Iman harus direalisasikan dalam perbuatan dan amal 

shaleh. Iman ialah percaya (yakin) dalam hati, diucapkan dengan 

lisan,dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan (HR. Ibn 

Majah).
22

 Hal ini dapat dipahami bahwa iman harus disertai dengan 

ketaatan kepada Allah karena iman adalah tekad yang diwujudkan dalam 

perbuatan keseharian secara nyata.
23

 

Sedangkan kata akhlak secara etimologi berasal dari khalaqa yang 

bearti menciptakan, menjadikan, membuat. Akhlak adalah kata yang 

berbentuk jamak taksir dri kata khuluqun yang bearti tabi’at atau budi 

pekerti.
24

 Pendapat yang lain menjelaskan bahwa secara bahasa berasal 

dari akar kata (الخلق) yaitu gerakan dan sikap lahiriyah yang dapat 

diketahui dengan indera penglihat, dan juga berasal dari (الخلق) yaitu 

perangai dan sikap mental yang diketahui dengan bashiroh (mata hati). 

                                                             
21 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.7. 
22

 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.8. 
23

 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.8. 
24

 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.8. 
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Sedangkan secara istilah akhlak ialah sifat-sifat, perangai atau tabi’at 

seseorang dalam bergaul dengan orang lain atau dalam bermasyarakat.
25

 

Sementara akidah dan akhlak selalu disandingkan sebagai satu 

kajian yang tidak bisa lepas satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan 

sebelum melakukan sesuatu akhlak, maka terlebih dahulu meniatkannya 

dalam hati (akidah). Semakin baik akidah seseorang, maka akhlaknya pun 

akan sebanding dengan akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari.
26

 

Sama seperti ilmu lainnya, kajian akidah akhlak juga memiliki 

terdensi yang kuat untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahkan jika disuruh memilih, lebih baik tidak tahu makna akidah dan 

akhlak secara etimologis daripada tidak tahu cara berakidah dan 

berakhlak yang baik.
27

 

b. Dasar-dasar Pembelajaran Akidah Akhlak 

Al-Qur’an dan hadits merupakan pedoman hidup dalam Islam 

yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan atau kepercayaan yang 

harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya, selain itu dalam 

Al-Qur’an dan hadits juga dijelaskan tentang kriteria atau ukuran baik 

buruknya perbuatan manusia. Dasar akhlak yang pertama dan utama 

                                                             
25 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.8. 
26

 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.8. 
27

 M. Hidayat Ginanjar, 2017, Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan 

Peningkatan Akhlak Al-Karimah Peserta Didik, Jurnal Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06, No. 12, Hal.9. 
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adalah Al-Qur’an. Ketika ditanya tentang akhlak Rosulullah, Siti Aisyah 

berkata: “Akhlak Rosulullah adalah Al-Qur’an.” 

Dasar-dasar pembelajaran Akidah Akhlak juga terdapat dalam 

surat Al-Maidah ayat 15-16:
28

  

                  

                  

               

                        

                   

Artinya: Hai ahli kitab, sesungguhnya Telah datang kepadamu Rasul 

kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu 

sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. 

Sesungguhnya Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan 

Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki 

orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, 

dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu 

dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan 

seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 

 

c. Tujuan Pembelajaran Akidah Akhlak 

Mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah adalah salah 

satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan 

peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan 

                                                             
28 Iwan Hermawan , Ulfah Fitriyah, Efektifitas Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Karawang, Jurnal Passion of the Islamic Studies Center, JPI_Rabbani, Dosen 

Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UNSIKA, Hal. 3. 
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cara mempelajari dan memperdalam akidah akhlak sebagai persiapan 

untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup 

bermasyarakat dan/atau memasuki lapangan kerja. Pada aspek akidah 

ditekankan pada pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip akidah 

Islam, metode peningkatan kualitas akidah, wawasan tentang aliran-aliran 

dalam akidah Islam sebagai landasan dalam pengamalan iman yang 

inklusif dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang konsep tauhid 

dalam Islam serta perbuatan syirik dan implikasinya dalam kehidupan. 

Aspek akhlak, disamping berupa pembiasaan dalam menjalankan akhlak 

terpuji dan menghindari akhlak tercela sesuai dengan tingkat 

perkembangan peserta didik, juga mulai diperkenalkan tasawuf dan 

metode peningkatan kualitas akhlak.
29

 

Secara substansial mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 

Aliyah memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk 

pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari. Al-akhlak al-karimah ini sangat 

penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam 

kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka 

mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis 

multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.
30

 

                                                             
29 Syofian Effendi, Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam 

Membentuk Karakter Siswa Kelas X Bahasa di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong, Hal. 5. 
30

 Syofian Effendi, Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam 

Membentuk Karakter Siswa Kelas X Bahasa di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong, Hal. 5. 
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Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan untuk: 

1) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT. 

2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran 

dan nilai-nilai akidah Islam.
31

 

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah 

meliputi: 

1) Aspek akidah terdiri atas: prinsip-prinsip akidah dan metode 

peningkatannya, al-asma al-husna, konsep Tauhid dalam Islam, syirik 

dan implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu kalam 

serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan aliran-aliran dalam 

ilmu kalam (klasik dan modern). 

2) Aspek akhlak terpuji meliputi: masalah akhlak yang meliputi 

pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan tercela, metode 

peningkatan kualitas akhlak; macam-macam akhlak terpuji seperti 

husnuz-zan, taubat, akhlak dalam berpakaian, berhias, perjalanan, 

                                                             
31

 Syofian Effendi, Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam 

Membentuk Karakter Siswa Kelas X Bahasa di Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong, Hal. 5-6. 
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bertamu dan menerima tamu, adil, rida, amal salih, persatuan dan 

kerukunan, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja; serta pengenalan 

tentang tasawuf. 

3) Aspek akhlak tercela meliputi: riya, aniaya, dan diskriminasi, 

perbuatan dosa besar (seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, 

mencuri, mengonsumsi narkoba, israf, tabzir, dan fitnah. 

4) Aspek adab meliputi: adab kepada orang tua dan guru, adab 

membesuk orang sakit, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu 

dan menerima tamu, melakukan takziyah, adab bergaul dengan orang 

yang sebaya, yang lebih tua yang kebih muda dan lawan jenis, adab 

membaca Al-Qur’an. 

5) Aspek kisah meliputi: kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf 

a.s., Ulul Azmi, Kisah Sahabat Fatimatuzzahrah, Abdurrahman bin 

Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, Uwes al-Qami, Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn 

Ruyd dan Iqbal. 

e. Mutu Pembelajaran Akidah Akhlak 

Dalam konteks mata pelajaran aqidah akhlak, pembelajaran 

bermakna bagaimana dengan pembelajaran aqidah akhlak dapat 

mewujudkan ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan 

peserta didik secara maksimal.
32

 Bagaimana dengan pembelajaran aqidah 

akhlak terbentuk pembiasaan-pembiasaan sikap, perilaku, dan perbuatan 

                                                             
32 Suyahman, 2019, Peningkatan Mutu Pembelajaran PPPKn Melalui Pendekatan 

Pembelajaran Aktif, Bahagia, Asyik, Humanis, Kreatif dan Unik (ABAHKU) Bagi Siswa SMP Negeri 

1 Boyolali Tahun Pelajaran 2017-2018, Jurnal Pkn Progresif, Universitas Bantara Sukoharjo, Vol. 14, 

No.2, Hal.2. 
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peserta didik yang baik. Bagaimana pembelajaran dapat direspon secara 

maksimal oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat menyerap 

materi pembelajaran secara maksimal. Guna mewujudkan itu semua 

diperlukan pembelajaran aqidah akhlak yang bermutu yakni pembelajaran 

yang memaksimalkan komponen-komponennya yang meliputi: peserta 

didik, program pengajaran, ekosistem pembelajaran, lembaga 

pembelajaran dan fasilitator pembelajaran.
33

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang secara khusus membahas tentang mutu pembelajaran 

dalam meningkatkan hasil belajar akidah akhlak di Madrasah Aliyah Ibtidaul 

Falah Samirejo Dawe Kudus menurut penulis belum banyak yang melakukan 

penelitian mengenai tentang masalah ini. Sebagai bukti ditemukannya beberapa 

penelitian yang terkait dan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, 

diantaranya: 

1. Tesis Anisa Febrianti, 2019, Manajemen Mutu Pembelajaran Akidah Akhlak 

di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto, Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) P 

urwokerto 2019. Fokus penelitian ini adalah tentang manajemen mutu 

pembelajaran akidah akhlak di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen mutu 

pembelajaran akidah akhlak di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto 

                                                             
33 Suyahman, 2019, Peningkatan Mutu Pembelajaran PPPKn melalui Pendekatan 

Pembelajaran Aktif, Bahagia, Asyik, Humanis, Kreatif, dan Unik (ABAHKU) Bagi Siswa SMP Negeri 

1 Boyolali Tahun Pelajaran 2017-2018, Universitas Bantara Sukoharjo: Jurnal Pkn Progresif Vol.14, 

no.2, Hal. 6-7. 
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dilakukan melalui 4 tahap yaitu tahap perencanaan mutu pembelajaran 

akidah akhlak, pengorganisasian mutu pembelajaran akidah akhlak, 

pelaksanaan mutu pembelajaran akidah akhlak, dan pengawasan mutu 

pembelajaran akidah akhlak. 

2. Jurnal M. Hidayat Ginanjar, Nia Kurniawati, 2017 dengan judul 

“Pembelajaran Akidah Akhlak dan Korelasinya dengan Peningkatan Akhlak 

Al-Karimah Peserta Didik”, STAI Al-Hidayah Bogor, SMP & SMA HASMI 

Islamic Boarding School Bogor. Fokus penelitian ini adalah tentang 

pembelajaran akidah akhlak dan korelasinya dengan peningkatan akhlak 

karimah peserta didik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembelajaran 

akidah akhlak berkorelasi positif pada peningkatan akhlak karimah peserta 

didik Madrasah Aliyah Shoutul Mimbar Al-Islami Tenjolaya Bogor. Hal ini 

tentunya menjadi temuan bahwa siswa MA SMI memiliki akhlak yang 

cukup baik. Nilai indeks korelasi yaitu 143,52. Berdasarkan pada table 

interpretasi data berada diantara 09.00 sampai 1,00. Maka hipotesis nol (Hₒ) 

ditolak. Hal ini bearti hipotesis alternative (Hₐ) diterima.  

3. Jurnal Yusminiarti, 2018 dengan judul Strategi Peningkatan Mutu 

Pembelajaran Guru Akidah Akhlak dalam Pembentukan Karakter Disiplin 

dan Tanggung Jawab Siswa-Siswi di MAN 2 Kota Bengkulu, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu. Fokus penelitian ini 

adalah tentang ruang lingkup masalah penelitian yang bertumpu pada studi 

tentang strategi peningkatan mutu pembelajaran guru akidah akhlak dalam 

pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab siswa-siswi di MAN 2 
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Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perencanaan 

pembelajaran seorang guru haruslah bisa membuat perencanaan, 

profesionalisme, kreatifitas guru sangat dibutuhkan dalam menyesuaikan 

media, sedangkan strategi pembelajaran harus sesuai dengan bahan ajar 

sepert strategi keteladanan, kisah, ceramah, pendekatan, tanya jawab diskusi 

sehingga membangkitkan kratifitas siswa. Selain itu kemampuan guru dalam 

mengenali masing-masing karakteristik siswa supaya dapat mengontrol 

kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, dan motivasi yang selalu 

diberikan oleh guru kepada siswa supaya semangat belajar mereka 

meningkat.  

4. Jurnal Ipah Saripah, 2016, dengan judul Peran Orang Tua dan Keteladanan 

Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Akhlak Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah, Guru SD Negeri Batubantar Pandeglang Banten. Fokus 

penelitian ini adalah untuk menganalisis peran orang tua dalam pendidikan 

akhlak, keteladanan guru dalam pendidikan akhlak, dan mutu pendidikan 

akhlak siswa di madrasah Ibtidaiyah Syech Mansur Padeglang. Hasil 

penelitian ini menunjukkan: 1) peran orang tua dalam pendidikan akhlak 

meliputi: menasehati dengan lemah lembut, memberi contoh menanamkan 

kedisiplinan melakukan sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah, 

membiasakan berdoa dan membiasakan membaca Al-Qur’an, 2) keteladanan 

guru dalam pendidikan akhlak meliputi: membiasakan senyum, salam, sapa, 

sopan santun, bersikap sabar, tidak gampang marah ,sholat dhuha, sholat 

berjamaah, membiasakan berdoa sebelum mengerjakan sesuatu, 
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membiasakan selalu bertutur kata yang sopan dan baik terhadap orang lain. 

3) mutu pendidikan akhlak terlihat dengan selalu berpegang teguh pada nilai-

nilai ajaran agama Islam, melaksanakan semua kebijaksanaan sesuai dengan 

aturan syariat Islam, menjalankan sholat lima waktu dengan tepat waktu, 

segala perbuatan sesuai dengan peraturan, terbiasa senyum, salam, sapa, 

sopan, santun, orang tua, guru dan pihak sekolah meningkatkan peran 

masing-masing dalam pembinaan akhlak siswa, agar mutu akhlak siswa 

dapat terjaga dan ditingkatkan. 

5. Jurnal Dedi Wahyudi dan Devi Setya Wardani, 2017, dengan judul Upaya 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Akidah Akhlak melalui 

Multimedia LCD Proyektor, Institut Agama Islam Metro. Fokus penelitian 

ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar akidah 

akhlak melalui multimedia LCD proyektor. Hasil dari penelitian ini adalah 

penerapan media dapat 1) meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, hal 

tersebut berdasarkan studi pustaka yang peneliti peroleh. 2) meningkatkan 

hasil belajar, hal ini berdasarkan studi pustaka yang peneliti peroleh dari 

hasil belajar pra siklus-siklus mengalami peningkatan. 

6. Jurnal Dedi Wahyudi dan Nelly Agustin, 2018, dengan judul Upaya 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Naturalistik Eksistensial 

Spiritual, Institut Agama Islam Negeri Metro. Fokus penelitian ini adalah 

tentang upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran 

akidah akhlak dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 
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naturalistik eksistensial spiritual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 

pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan model ini dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar tersebut dapat berupa 

pemahaman mengenai ilmu pengetahuan, akhlak dalam kehidupan sehari-

hari dan kemampuan siswa dalam dirinya yang membedakan siswa satu 

dengan yang lainnya. 2) model pembelajaran berbasis naturalistik 

eksistensial spiritual butuh pemahaman guru secara tepat dan benar agar 

penerapannya dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pada 

akhirnya dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dan mencapai tujuan pembelajaran.  

Dari keenam penelitian terdahulu yang peneliti ambil hampir ada 

kesamaan dalam melakukan peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar 

akidah akhlak, yaitu tentang strategi yang dilakukan, metode yang digunakan, 

materi pembelajaran dan lain-lain. Sedangkan perbedaanya yaitu: perbedaan 

obyek penelitian, jenjang pendidikan, juga lokasi yang berbeda, sudah tentu 

penelitian yang akan dilakukan tidak sama dengan penelitian-penelitian yang 

sudah diteliti. Terutama berbeda pada tempat penelitian, yaitu di Madrasah 

Aliyah NU Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Mutu pembelajaran merupakan bagian integral dari mutu pendidikan 

secara keseluruhan. Peningkatan mutu pembelajaran akan menghasilkan proses 

pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
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peserta didik untuk berpastisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sekolah berkemampuan untuk 

mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang 

berkaitan dengan kemampuan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah 

terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Hal ini 

menuntut perubahan-perubahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Untuk memenuhi hal tersebut guru bertugas menyiapkan perencanaan, 

melakukan pendekatan, memilih metode pembelajaran, membuat tekhnik-tekhnik 

pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran yang ada, menyiapkan materi 

serta menguasainya, memilih model pembelajaran yang tepat dan membuat RPP. 

Guru juga harus mampu mengelola pembelajaran yang memberikan rangsangan 

kepada peserta didik sehingga ia mau belajar karena memang peserta didik 

merupakan pelanggan utama yang perlu mendapatkan pelayanan yang terbaik 

dalam proses pembelajaran. 

Sekolah yang mampu melaksanakan peranannya sesuai dengan yang 

disebutkan diatas disebut sebagai sekolah yang bermutu. Ada delapan standar 

yang harus dimiliki sekolah yang diterbitkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional yaitu:
34

 a. standar isi, b. standar proses, c. standar 

kompetensi lulusan, d. standar pendidik dan tenaga kependidikan, e. standar 

sarana dan prasarana, f. standar pengelolaan, g. standar pembiayaan, h. standar 

                                                             
34 Nasyirwan, 2015, Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala 

Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan, UPTD Curup Kabupaten Rejang Lebong, Jurnal Manajer 

Pendidikan, Vol. 9, No. 6, Hal.1. 
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penilaian pendidikan. Cara meningkatkan kedelapan standar diatas dapat 

dilakukan dengan cara pendidikan yang berkualitas, penelitian-penelitian, 

pemanfaatan sumber belajar, kelengkapan sarana dan prasarana, dan pengelolaan 

sistem manajemen yang akurat dan handal. Guru yang bermutu akan 

menghasilkan peserta didik yang rajin belajar karena mereka mencintai proses 

pembelajaran dan memahami arti penting belajar bagi masa depan. 

Implikasi dari kemampuan ini tentunya dapat terlihat dari kemampuan 

guru dalam menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, mulai dari teori belajarnya 

hingga penguasaan bahan ajar. Mutu pembelajaran yang harus dikuasai guru 

meliputi memfokuskan pada prestasi siswa, meningkatkan rasa sosial pada siswa, 

pembelajaran efektif, responsif serta memadai, memberikan umpan balik yang 

sesuai pada siswa, memberikan perhatian penuh pada tujuan belajar, pengaturan 

diri, strategi, dan diskursus siswa. Ada beberapa dimensi yang menandai 

pendidikan berkualitas. Dimensi-dimensi tersebut (Unicef, 2000) meliputi 

sebagai berikut:
35

 

1. Para peserta didik dalam keadaan sehat, terpenuhi gizi dan siap untuk terlibat 

dalam proses belajar, ada dukungan keluarga dan masyarakat dalam belajar, 

2. Lingkungan yang sehat, aman, nyaman, terlindungi dan memperhatikan 

gender serta menyediakan sumber-sumber dan fasilitas yang memadai, 

3. Isi atau bahan yang termuat dalam kurikulum relevan untuk mendukung 

pemerolehan keterampilan dasar, khususnya terkait bidang kemahiwacanaan, 

                                                             
35

 Punaji Setyosari, 2014, Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, 

Universitas Negeri Malang, Jurnal Inovasi dan Teknologi, Vol. 1, No. 1, Hal. 9. 
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berhitung dan kecakapan hidup serta pengetahuan yang terkait misalnya 

masalah gender, kesehatan, nutrisi, pencegahan HIV/AIDS dan perdamaian, 

4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang terlatih dengan 

menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak (child-centered teaching 

approaches) dalam kelas dan sekolah yang dikelola dengan baik serta 

assestmen tepat untuk memfasilitasi belajar dan mengurangi disparitas, 

5. Hasil belajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

berkiatan dengan tujuan (standar) pendidikan nasional sehingga mereka 

mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

Salah satu strategi dalam mengingkatkan hasil belajar akidah akhlak 

adalah melalui mutu pembelajaran. 

Kebijakan yang diberikan kepala madrasah dalam upaya peningkatan 

hasil belajar akidah akhlak, yaitu memberikan wewenang kepada guru untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara memberikan kebebasan pada 

peserta didik dalam mengkonstruksikan pemikiran, konsep dan temuan. Peserta 

didik dibiasakan mengatur dirinya untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi. 

Pendidik hanya sebagai fasilitator,waktu belajar didominasi oleh peserta didik, 

pendidik mendorong peserta didik untuk aktif, bertanggung jawab dalam proses-

proses penemuan pembelajaran mereka sendiri. 

Dari kerangka di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.1 
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