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PENGARUH FILM SERI KISAH TELADAN TERHADAP 

PEMBENTUKAN AKHLAK TERPUJI SISWA KELAS IV DI SEKOLAH 

DASAR NEGERI CIDENG 02 PAGI JAKARTA PUSAT 

 

SRI IMAWATI 

BASUKI 

ABSTRAK 

 

Pendidikan di Indonesia melihat keberhasilan seorang siswa dalam belajar 

masih pada ranah penilaian kognitif sebagai dasarnya tanpa melihat 

perkembangan baik atau tidaknya akhlak siswa. Dari pengamatan di lapangan 

masih ada sebagian siswa yang melakukan kekerasan pada teman sebayanya, 

kurangnya kasih sayang siswa terhadap teman sebayanya, dan kurangnya tata 

karma siswa terhadap guru. Film seri kisah teladan dapat memberikan nilai-nilai 

kebaikan sikap kasih sayang, sikap terpuji, dan kejujuran dalam perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan manusia pada kehidupan sehari-hari. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh film seri kisah teladan terhadap 

pembentukan akhlak terpuji siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Cideng 02 

Pagi Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan berupa abservasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. 

Angket diberikan kepada 30 responden terdiri dari 45 butir pernyataan, 23 

diantaranya variabel film seri kisah teladan dan 22 sisanya variabel pembentukan 

akhlak terpuji siswa kelas IV. Hasil penelitian menunjukkan film seri kisah 

teladan berpengaruh terhadap pembentukan akhal terpuji siswa kelas IV diperoleh 

kerolasi sebesar 0,533 yang berada pada tingkatan sedang dan taraf signifikansi 

sebesar 0,002 yang berada pada tingkatan positif atau berjalan searah dengan 

presentase sebesar 25,8%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh film seri kisah teladan terhadap pembentukan akhlak terpuji siswa kelas 

IV yang positif. 

 

Kata Kunci: Film seri kisah teladan, akhlak terpuji siswa 

 

ABSTRAK 

 Education in Indonesia sees the success of a student in learning is still in 

the realm of cognitive assessment as a basis without seeing the development of 

good or not morality students. From the field observation there are still some 

students who do violence on their peers, the lack of student affection towards 

peers, and the lack of student teacher's karma to teachers. Exemplary story series 

films can give the values of kindness of compassion, praiseworthy attitude, and 
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honesty in deeds or actions that people commit on daily life. This study aims to 

determine the effect of exemplary story series films on the formation of good 

morality of fourth grade students at Cideng 02 Public Elementary School Central 

Jakarta. This type of research uses correlational descriptive method by using 

quantitative approach. Data collection techniques used in the form of abservation, 

questionnaires, interviews, and documentation. Questionnaire given to 30 

respondents consisted of 45 points statement, 23 of which are series of exemplary 

story series and the remaining 22 variables of the formation of good morality 

grade IV students. The result of this research shows that the film of the story 

series influenced the formation of the commendable good student of class IV 

obtained by 0,533 kerolasi which is in the middle level and the level of 

significance equal to 0.002 which is in positive level or goes in the same direction 

with the percentage of 25,8%. Thus, it can be concluded that there is an 

exemplary effect model film effect on the formation of good morality grade IV 

students. 

 

Keywords: Film series exemplary story, morality of students 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Orang Mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik 

akhlaknya. (H.R. Ahmad). Kutipan hadist ini menyatakan bahwa akhlak 

merupakan tolak ukur kesempurnaan keimanan seorang mukmin yang beriman 

pada perbuatan budi pekerti yang baik. Manusia sejatinya terlahir dalam keadaan 

fitrah yang suci dari segala perbuatan. Proses pendewasaan manusia yang terus 

berkembang sehingga membentuk pribadi berkarakter yang dimulai dari anak-

anak, remaja hingga dewasa. Manusia bisa bertindak sesuai dengan hawa nafsu 

yang dimiliki pada perbuatan tidak terpuji yang merupakan akhlak tercela, begitu 

juga pada perbuatan baik yang merupakan akhlak terpuji. 

Akhlak dalam kehidupan manusia menempati kedudukan yang sangat 

penting untuk menciptakan umat manusia beradab. Sehingga sebaiknya 

ditanamkan sedini mungkin, semakin dini semakin baik perkembangannya. 

Sebaliknya, mengubah perilaku saat usia sudah remaja, sangatlah sulit karena 

sudah mengkristal dalam diri. Sejatinya siswa memiliki modal yang sangat besar 

untuk menjadi bibit berakhlak terpuji, karena pada hakikatnya siswa dalam belajar 

adalah seorang peniru terhadap perbuatan yang dilihat dan didengarnya. Siswa 
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akan meniru ucapan dan perilaku orang yang ada di sekelilingnya bukan hanya 

yang terpuji saja tetapi juga yang pada ucapan dan perilaku yang tidak terpuji. 

Melihat televisi sebagai tontonan yang menarik maka pembelajaran 

sebaiknya juga mengikuti hal ini. Javandalasta (2011: 3) mengatakan bahwa 

dalam film kita akan mengenal istilah genre atau untuk mudahnya kita bisa 

menyebutnya jenis atau bentuk sebuah film berdasarkan keseluruhan cerita. 

Muhtadi (2000: 95) mengatakan bahwa film sebagai salah satu media komunikasi 

massa yang memiliki kapasitas untuk memuat pesan yang sama secara serempak 

dan mempnyai sasaran yang beragam dari agama, etnis, status, umur, dan tempat 

tinggal dapat memainkan peranan sebagai saluran penarik untuk pesan-pesan 

tertentu dari dan untuk manusia. Dengan melihat film kita dapat memperoleh 

informasi dan gambar tentang realitas tertentu, realitas yang sudah diseleksi. 

Penggunaan metode film untuk mempermudah siswa dalam meniru akhlak 

yang baik sehingga seri film kisah teladan dapat dijadikan sebagai metode yang 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman untuk anak dalam meniru apa 

yang dilihat dan didengar sebagai contoh teladan akhlak yang baik. Mahjuddin 

(2010: 1) menjelaskan tentang kata akhlak yaitu: Berasal dari bahasa Arab yang 

sudah dijadikan bahasa Indonesia; yang diartikan juga sebagai tingkah laku, 

perangai atau kesopanan. Kata akhlak merupakan jamak atau taksir dari kata 

khuluq, yang sering juga diartikan dengan sifat bawaan atau tabiat, adat kebiasaan 

dan agama. Ibnu-Qayyim al-Jauziyyah (2010:12), akhlak baik bersumber dari 

taqwa kepada Allah SWT., semakin kuat taqwa seseorang, semakin kuat pula 

akhlaknya. Taqwa kepada Allah mendorong manusia untuk selalu berbuat baik 

terhadap-Nya, hingga ia dapat mencintai-Nya. Sedangkan akhlak baik juga dapat 

mendorong manusia untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi baik terhadap 

sesama manusia, lalu ia dapat mengajak untuk saling mencintai. 

Pembentukan akhlak dan sikap didasari juga dengan tahap perkembangan 

anak usia SD. Menurut Nurhayati (2011: 34) berdasarkan pentahapan Piaget, 

perkembangan kognitif anak usia SD berada pada tahap opersinal konkret 

(concrete operasional). Istilah operasi konkret mencerminkan pendekatan yang 

terikat atau terbatas pada dunia nyata. Anak-anak usia SD dapat membentuk 
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konsep, melihat hubungan, dan memecahkan masalah, namun hanya sepanjang 

mereka melibatkan objek-objek dan situasi-situasi yang mereka kenal. Anak-anak 

usia ini mengembangkan keterampilan penalaran logis dan konservasi karena 

telah menguasai konsep reversibilitas sepanjang berhadapan dengan dunia yang 

mereka kenal.. Melalui film anak akan tertarik dalam belajar serta pembentukan 

akhlak dan sikap. Seri film yang bisa di putarkan sewaktu-waktu pada saat 

pembelajaran di kelas semakin mempermudah guru untuk memberikan contoh 

teladan-teladan yang baik. Sehingga sangat efektif waktu yang diperlukan dalam 

penerapannya. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

deskriptif, yakni mendeskripsikan mengenai pengaruh film seri kisah teladan 

terhadap pembentukan akhlak terpuji siswa. Menurut Sudjana dan Ibrahim (2007: 

64) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. 

Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  Populasi dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu: 

1. Populasi target yaitu populasi dari seluruh siswa di Sekolah Dasar Negeri 

Cideng 02 Pagi yang berjumlah 252 siswa. 

2. Populasi terjangkau yaitu pupolasi dari siswa kelas IV di Sekolah Dasar 

Negeri Cideng 02 Pagi yang berjumlah 30 siswa. 

Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 134) 

apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya, tetapi jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dari analisa 

pendapat ini dapat dikemukakan penarikan dalam sampel sebuah penelitian. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri Cideng 02 Pagi Jakarta Pusat berjumlah 30 siswa. 

Data-data dikumpulkan dengan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi.  
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HASIL PENELITIAN 

Responden penelitian ini adalah peserta didik kelas IV di Sekolah Dasar 

Negeri Cideng 02 Pagi Jakarta Pusat. Pengukuran penelitian ini mengambil 

sampel dari keseluruhan populasi berjumlah 30 siswa kelas IV yang diberikan 

angket. Keterangan Data Responden adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Data Siswa Sampel Penelitian 

No Nama/Inisial L/P Kelas Jumlah Siswa 

1.  AMM L IV 1 

2.  AAZ P IV 1 

3.  AHN P IV 1 

4.  AKP P IV 1 

5.  ARL L IV 1 

6.  BAN L IV 1 

7.  DFRL L IV 1 

8.  DS L IV 1 

9.  FFJ P IV 1 

10.  FKY P IV 1 

11.  HFH L IV 1 

12.  LHM P IV 1 

13.  LJLH P IV 1 

14.  MAR P IV 1 

15.  MM L IV 1 

16.  MAGW L IV 1 

17.  MRJ L IV 1 

18.  NNZ P IV 1 

19.  NS P IV 1 

20.  RARNA P IV 1 

21.  RA L IV 1 

22.  RAP L IV 1 

23.  SRAT P IV 1 

24.  SAPJ P IV 1 

25.  SAI P IV 1 

26.  SR P IV 1 

27.  ZMDR P IV 1 

28.  MFA L IV 1 

29.  MZAR L IV 1 

30.  RAK L IV 1 
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Berdasarkan hasil dari nilai koefisien korelasi pearson product moment, 

maka penulis memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi “r” product 

moment sebagai berikut: 

1. Interpretasi dengan Koefisien Korelasi Pearson  

Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi pearson di atas, angka 

korelasi pada variabel X (film seri kisah teladan) dan variabel Y (pembentukan 

akhlak terpuji siswa) terdapat korelasi positif (yang berjalan searah). Dengan 

hasil korelasi pearson product moment sebesar 0,533. Interpretasi data 

koefisien korelasi pada interval 0,40-0,699 yang  artinya antara variabel X 

(film seri kisah teladan) dan variabel Y (pembentukan akhlak terpuji siswa 

kelas IV) terdapat korelasi positif yang sedang atau cukupan.  

2. Interpretasi dengan Tabel “r” Product Moment 

Rumusan hipotesis alterbatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) yang penulis 

ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh film seri kisah teladan terhadap pembentukan akhlak 

terpuji siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Cideng 02 Pagi Jakarta 

Pusat. 

Ho : Tidak ada pengaruh film seri kisah teladan terhadap pembentukan 

akhlak terpuji siswa kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Cideng 02 Pagi 

Jakarta Pusat. 

Dengan kriteria pengajuan apabila rtabel lebih kecil dari rhitung 

(rtabel<rhitung), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sebaliknya apabila rtabel lebih 

besar dari rhitung (rtabel>rhitung), maka Ha ditolak dan Ho diterima. Begitu juga 

dengan nilai signifikansi, apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada 

pengaruh yang signifikan. Sebaliknya apabila sigifikansi lebih besar dari 0,05, 

maka tidak ada pengaruh yang signifikan.  

Berdasarkan hasil analisis data, dengan derajat kebebasan (df) 

berjumlah 28 diperoleh nilai rtabel sebesar  0,361 dengan tingkat kepercayaan  

5% (0,05) dan rtabel sebesar 0,463 dengan tingkat kepercayaan 1% (0,01). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  rhitung lebih besar dari rtabel 

(0,533>0,361) dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan (0,533>0,463) dengan 
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tingkat kepercayaan 0,01. Artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan 

0,01 Ha diterima dan Ho ditolak, maka dapat dikatakan ada pengaruh variabel 

X (film seri kisah teladan) terhadap variabel Y (pembentukan akhlak terpuji 

siswa kelas IV). 

Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 

(0,002<0,05), maka dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi positif yang 

signifikan pada pengaruh variabel X (film seri kisah teladan) terhadap variabel 

Y (pembentukan ahklak terpuji siswa kelas IV). Artinya terdapat pengaruh 

yang sejalan searah, yakni semakin banyak film seri kisah teladan maka 

pembentukan akhlak terpuji siswa kelas IV semakin  kuat.  

3. Interprestasi dengan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dari hasil hipotesis yang telah dilakukan, untuk mengetahui seberapa 

besar presentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka, 

menggunakan metode koefisien determinasi (Coeffisient of determinant) 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2 Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui  nilai Adjusted R
2
 (Adjusted R 

Square) adalah 0,259. Artinya bahwa besaran presentase koefisien determinasi 

pengaruh  variabel X (film seri kisah teladan) terhadap variabel Y 

(pembentukan akhlak terpuji siswa kelas IV)  adalah sebesar 25,9%. 

Sedangkan sisanya sebesar 74,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

menjadi fokus penelitian. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan-temuan dan data-data yang diperoleh secara 

umum dalam penelitian ini, mengenai pengaruh film seri kisah teladan terhadap 



Seminar Nasional PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 

 

372 
 

pembentukan akhlak terpuji siswa kelas IV pada bab IV hasil penelitian. Dengan 

demikian, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh film seri 

kisah teladan (X) terhadap pembentukan akhlak terpuji siswa kelas IV (Y) di 

Sekolah Dasar Negeri Cideng 02 Pagi Jakarta Pusat. Hasil penelitian 

menunjukkan ada pengaruh yang cukup, positif dan signifikan.  

 Hal ini dijelaskan dengan diperolehnya hasil korelasi pearson product 

moment sebesar 0,533 dalam interpretasi data koefisien korelasi pada interval 

0,40-0,699 yang menunjukkan tingkat interpretasi data sedang atau cukupan. 

Hasil analisis data, dengan derajat kebebasan (df) berjumlah 28 diperoleh nilai 

rtabel sebesar 0,361 dengan tingkat kepercayaan 5% (0,05) dan rtabel sebesar 0,463 

dengan tingkat kepercayaan 1% (0,01) menunjukkan rhitung lebih besar dari rtabel 

(0,533>0,361) dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan (0,533>0,463) dengan tingkat 

kepercayaan 0,01. Hal ini menjelaskan dengan tingkat kepercayaan 0,05 dan 0,01 

Ha diterima dan Ho ditolak atau ada pengaruh film seri kisah teladan (X) terhadap 

pembentukan akhlak terpuji siswa kelas IV (Y). Dengan nilai signifikansi lebih 

kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 (0,002<0,05), menjelaskan korelasi positif 

yang signifikan pada pengaruh film seri kisah teladan (X) terhadap pembentukan 

ahklak terpuji siswa kelas IV (Y) atau terdapat pengaruh yang sejalan searah, 

yakni semakin banyak film seri kisah teladan maka pembentukan akhlak terpuji 

siswa kelas IV semakin  kuat. Adapun presentase koefisien determinasi nilai R
2
 

(Adjuster R Square) adalah 0,259 yang menunjukkan besaran pengaruh  film seri 

kisah teladan (X) terhadap pembentukan akhlak terpuji siswa kelas IV (Y)  adalah 

sebesar 25,9%. Sedangkan sisanya sebesar 74,1% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak menjadi fokus penelitian.  
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