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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN KEPRIBADIAN 

ISLAMI SISWA DI KELAS X SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

Fradika Abi Anggara 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat hubungan yang 

signifikan pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan kepribadian Islami 

siswa di kelas X SMK Negeri 7 Bandar Lampung 2016/2017 ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui hubungan yang 

signifikan antara Pendidikan Agama Islam dengan Kepribadian Islami Siswa kelas X 

SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Akar masalah penelitian ini adalah kurang efektif 

pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dikelas X SMKN. Dengan demikian hipotesis 

penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pendidikan 

Agama Islam dengan Kepribadian Islami siswa di kelas X SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

angket, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 289 siswa dan sampel penelitian diambil 

dengan menggunakan teknik random sampling sebanyak 28 siswa. Instrumen 

penelitian menggunakan skala Lickert. Validitas instumen menggunakan korelasi 

product moment, dan teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product 

moment. 

Dari hasil perhitungan dengan angka korelasi sebesar 0.865 dan dengan df 

sebesar 26 diperoleh rtabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0.373 dan taraf signifikan 

1% diperoleh = 0.478. Karena rxy pada taraf signifikan 5% lebih besar dari pada rtabel 

yaitu 0.865<0.373, maka pada taraf signifikan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima, dan 

pada taraf signifikan 1% juga lebih besar yaitu 0.865<0.478 maka Hipotesa Nihil 

(Ho) ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendidikan agama 

Islam dengan kepribadian Islami siswa terdapat hubungan yang signifikan, yaitu 

angka korelasinya sebesar 0.865 dari taraf Interpretasi data antara 0.70-0.90 maka 

terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 



 

 

MOTTO 

 

 

                        

                        

             

 

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur’an, 1992) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah syariat Allah SWT yang diturunkan kepada umat manusia di muka 

bumi agar mereka beribadah kepada-Nya. Penanaman keyakinan terhadap Tuhan 

hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun 

lingkungan. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan manusia, karena sebagai 

makhluk pedagogis, manusia dilahirkan dengan membawa potensi dapat dididik dan 

mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di bumi, serta pendukung dan pemegang 

kebudayaan
1
.  

Agama Islam berbeda dengan nama agama yang lain, nama Islam sesuai dengan 

hakikat Islam itu sendiri. Karena itu, Islam bukan milik seseorang tertentu, atau umat 

tertentu, melainkan milik semua manusia. Agama Islam sesungguhnya adalah agama 

semua manusia. Tujuannya adalah untuk menghiasi semua penduduk sedunia dengan 

sifat muslim, sejak umat Nabi Adam dahulu kala hingga umat Nabi Muhammad Saw. 

Bahkan alam semesta yang taat patuh pada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya disebut 

Muslim. Muslim berarti taat patuh pada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya serta 

menerima hukum-hukum yang ditetapkan secara total, inilah pandangan hidup 

manusia yang benar
2
. 

                                                             
1
 Abdul Majid, dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompotensi (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2005)  h. 130 
2
 Deden Makbuloh, Pendidikan Agama Islam (PT RajaGafindo Persada, 2011) h. 8. 



 

 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia yang akan berjalan seumur hidup. Secara umum pendidikan juga 

dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan 

nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Untuk itu, kualifikasi Islam untuk 

pendidikan memberikan kejelasan bentuk konseptualnya, pembentukan kepribadian 

muslim dan kemajuan masyarakat dan budaya adalah yang tidak menyimpang dari 

ajaran Islam
3
. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : 

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara". 

Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan secara sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar anak didik 

menjadi dewasa, dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang 

dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang 

atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Dengan demikian pendidikan 

                                                             
3
 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 149. 



 

 

berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.
4
 

Allah SWT Berfirman dalam Al-qur’an : 

                              

           

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia member kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl 78). 

Pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di 

zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi dalam 

menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi 

contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan 

lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, 

telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. Orang Arab Mekkah 

yang tadinya menyembah berhala, musyrik, kafir, kasar dan sombong maka dengan 

usaha dan kegiatan Nabi mengislamkan mereka, lalu tingkah laku mereka berubah 

menjadi menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa, mukmin, muslim, lemah lembut 

dan hormat pada orang lain. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yang 

di cita-citakan oleh ajaran Islam. Dengan itu berarti Nabi telah mendidik, membentuk 

kepribadian yaitu kepribadian muslim dan sekaligus berarti bahwa Nabi Muhammad 

SAW adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam 

                                                             
4
 Ramayulis, ilmu pendidikan islam  (Jakarta: Kalam Mulia, 2004) h. 1 



 

 

membentuk manusia, kita rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam. Cirinya ialah 

dengan perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk 

itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang 

keberhasilannya. Dengan demikian, secara umum dapat kita katakan bahwa 

pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian Muslim
5
. 

Dari perspektif metodologis, proses kependidikan Islam merupakan tujuan akhir 

yang hendak dicapai secara bertahap dalam pribadi manusia. Dengan istilah lain 

bahwa pendidikan Islam melakukan internalisasi ajaran Islam secara bertahap ke 

dalam pribadi manusia yang berlangsung sesuai tingkat perkembangannya. 

Pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi kreatifitas peserta 

didik, bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT, cerdas, terampil memiliki etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti luhur, 

mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa dan negara. Proses itu 

sendiri sudah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia
6
. 

Ilmu pendidikan Islam memiliki prinsip, metodologi, dan objek yang memiliki 

karakteristik epistimologi ilmu Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam sangat 

bertolak belakang dengan ilmu pendidikan non-Islam. Pengembangan pendidikan 

Islam adalah upaya memperjuangkan sebuah sistem pendidikan alternatif yang baik 

                                                             
5
 Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 27 

6
 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Wacana Press, 2003) hlm.12 



 

 

dan relatif dapat memenuhi kebutuhan umat islam dalam menyelesaikan semua 

problematika kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari
7
. 

Munculnya anggapan-anggapan yang kurang menyenangkan tentang pendidikan 

agama Islam, diajarkan lebih pada hafalan (padahal Islam penuh dengan nilai-nilai) 

yang harus dipraktekkan. Pendidikan agama lebih ditekankan pada hubungan 

formalitas antara hamba dengan Tuhan, penghayatan nilai-nilai agama kurang 

mendapat penekanan dan masih terdapat sederet respons kritis terhadap pendidikan 

agama. Hal ini disebabkan penilaian kelulusan siswa dalam pelajaran agama diukur 

dengan berapa banyak hafalan dan mengerjakan ujian tertulis di kelas yang dapat 

didemonstrasikan oleh siswa. 

Memang pola pembelajaran tersebut bukanlah khas pola pendidikan agama. 

Pendidikan secara umum pun diakui oleh para ahli dan pelaku pendidikan Negara kita 

yang mengidap masalah yang tidak sama. Masalah besar dalam pendidikan selama ini 

adalah kuatnya dominasi pusat dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga yang 

muncul uniform sentralistik kurikulum, model hafalan dan seni peran, materi ajar 

yang banyak, serta kurang menekankan pada pembentukan karakter bangsa.
8
 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya meliputi Al-

Quran dan Hadits, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah, sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup 

                                                             
7
 Armai Arif, pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam (jakarta: ciputat press, 2002)  

h.4 
8
 Abdul Majid, Op.Cit. h. 131 



 

 

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya. 

Jadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 

dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan 

yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9
 

Kepribadian Islami adalah identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas 

dari keseluruhan tingkah laku yang bersandar pada ajaran agama Islam yang baik 

yang ditampilkan dalam tingkah laku secara lahiriah maupun sikap batinnya, secara 

terminologi kepribadian Islami memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia, 

baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang normanya diturunkan 

dari ajaran islam dan bersumber dari Al-Qur’an dan al-sunnah.
10

 

Pada hakikatnya kepribadian Islam atau syakhshiyah Islamiyah terbentuk dari 

aqliyah Islamiyah (pola pikir Islam) dan nafsiyah Islamiyah (sikap jiwa Islami). 

Artinya, seseorang dikatakan memiliki shyakhshiyah Islamiyah, jika dalam dirinya 

terbentuk aqliyah dan nafsiyah yang Islami. Penjelasannya yaitu Aqliyah Islamiyah 

hanya akan terbentuk dan menjadi kuat pada diri seseorang bila ia memiliki 

keyakinan yang benar Dan kokoh terhadap akidah islamiyah dan ia memiliki ilmu-

ilmu keIslaman yang cukup untuk bersikap terhadap berbagai ide, pandangan, konsep 

dan pemikiran yang ada di masyarakat kemudia  pandangan dan konsep tersebut di 

                                                             
9
 Ibid. h. 131-132  
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standarisasikan dengan ilmu dan nilai-nilai Islami. Untuk memperoleh Aqliyah 

Islamiyah yang kuat hanya bisa diraih dengan cara menambah khasanah ilmu-ilmu 

Islam (Tsaqofah Islamiyah) sebagaimana doraongan isalm bagi umatnya untuk terus 

menerus menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Sedangkan Nafsiyah Islamiyah 

adalah cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan gharizah (naluri) 

dan hajat al-adhawiyah (kebutuhan jasmani)untuk memenuhi tuntutan berdasarkan 

kaidah yang diinmani dan diyakininnya.
11

 

Apa yang disebut dengan kepribadian manusia tidak lain adalah keseluruhan 

hidup manusia lahir dan batin, yang menampakkan corak wataknya dalam perbuatan 

atau tingkah laku sehari-hari. Dengan demikian, proses kependidikan Islam bertugas 

pokok membentuk kepribadian Islami dalam diri manusia selaku makhluk individual 

dan sosial.
12

 Pembentukan moral yang tinggi adalah tujuan utama dari pendidikan 

Islam.
13

 

Permasalahannya adalah, di zaman sekarang ini banyak siswa yang belajar 

pendidikan Islam tetapi di dalam dirinya belum terbentuk kepribadian muslim. Mulai 

dari berpakaian, pergaulan dan hal-hal lainnya. Pada kenyataaannya juga, banyak 

siswa yang belajar Pendidikan Agama Islam, namun masih banyak juga yang belum 

optimal akan ibadah dan akhlak dalam pergaulannya kurang mencerminkan seorang 
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siswa yang beragama Islam, dan juga kurang efektifnya pendidikan agama Islam pada 

siswa. 

Latar belakang masalah di atas menjadi pendorong dan sekaligus hal yang 

melatarbelakangi bagi penulis mengangkat judul skripsi ini yaitu, “HUBUNGAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN KEPRIBADIAN ISLAMI SISWA 

KELAS X SMK NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG”.  

B. Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan Agama Islam belum mampu menciptakan kepribadian Islami 

siswa di SMK Negeri 7 secara optimal. 

2. Target kepribadian Islami siswa SMK Negeri 7 yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis akan membatasi 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kurang efektif  pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah SMKN. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan pada pembelajaran pendidikan 

agama Islam dengan Kepribadian Islami Siswa di kelas X SMK Negeri 7 

Bandar Lampung? 



 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a.    Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan yang signifikan antara Pendidikan Agama Islam 

dengan Kepribadian Islami Siswa kelas X SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung 

b. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara Teoritis :  

Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

lebih mengerti dan memahami Pendidikan Agama Islam yang didapat 

selama proses perkuliahan terutama tentang Hubungan Pendidikan 

Agama Islam dengan Kepribadian Islami siswa. 

2. Manfaat secara Praktis : 

a.    Bagi almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yanga ada dan 

dapat diamalkan oleh siapapun, penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan gagasan pemikiran terutama dalam ilmu Pendidikan 

Agama Islam 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan memberikan gagasan kepustakaan yang 

merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

1. Pendidikan Agama Islam 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan 

“pe”dan akhiran “an”, yang mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan ini semula 

berasal dari bahasa yunani, yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang 

diberikan kepada anak. Kemudian istilah ini di terjemahkan ke dalam bahasa inggris 

“education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa “pendidikan adalah 

proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan dan cara mendidik.”
1
 

Selanjutnya menurut Arifin disebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha 

orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian 

serta kemampuan dasar anak didik, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun 

non formal.”
2
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar yang dilakukan manusia dalam rangka membentuk kepribadian yang 
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berkualitas. Aktivitas pendidikan ini dilaksanakan dalam suatu proses panjang baik 

melalui bimbingan, pengajaran dan latihan-latihan secara formal maupun non formal. 

Pendidikan Agama Islam, menurut Zakiah Daradjat adalah bimbingan 

danasuhan terhadap anak didik agar ia memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh serta 

menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.
3
 

Menurut Ahmad Tafsir, “Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang 

diberikan seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal sesuai 

dengan ajaran Islam.
4
 

Islam adalah nama agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Islam berisi 

seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia; ajaran itu dirumuskan berdasarkan 

dan bersumber pada Al-qur’an dan hadits secara akal. Jika demikian, maka Ilmu 

Pendidikan Agama Islami adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-qur’an, hadits 

dan akal.
5
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Sedangkan menurut Zuhairini, “Pendidikan Agama Islam adalah usaha-usaha 

secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka 

hidup sesuai dengan ajaran Islam.”
6
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis melalui bimbingan, 

pengajaran, dan latihan dalam rangka menyiapkan anak didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, mengimani bahkan mengamalkan ajaran Agama Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam 

Segala sesuatu yang dilakukan manusia memiliki dasar yang menjadi 

landasan dan akan mengarahkan kepada tujuan yang akan dicapai. Demikian juga 

dengan Pendidikan agama Islam. Adapun dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam 

dapat ditinjau dari segi religius, yuridis formil dan sosial psikologis.”
7
 

Ditinjau dari segi religius, Pendidikan agama Islam berlandaskan pada sumber 

ajaran agama Islam yang tertera dalam ayat Al Quran dan Hadits Nabi. Dalam ajaran 

Islam pendidikan agama harus dilaksanakan dan hal itu merupakan salah satu bentuk 

ibadah. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi : 
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Artinya :“Ajaklah kepada agama tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan 

dengan nasehat yang baik”(QS. An-Nahl: 125). 

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa dalam ajaran Islam terdapat 

perintah untuk melaksanakan pendidikan agama Islam, di mana dengan pendidikan 

tersebut akan dapat mengantarkan seseorang kepada agama Allah, yaitu agama Islam. 

Dari segi yuridis formil, Pendidikan Agama Islam berlandaskan pada 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Secara 

yuridis, ada tiga dasar yang menjadi landasan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

yaitu pancasila, UUD 45 dan ketetapan-ketetapan MPR. 

Pada sila pertama pancasila disebutkan bahwa dengan sila ketuhanan Yang 

Maha Esa, bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, 

dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Untuk 

merealisasikan hal tersebut maka diperlukan adanya pendidikan agama yang akan 

mengantarkan bangsa Indonesia untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Demikian juga dalam UUD 45 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang 

berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara 



 

 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing 

dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
8
 

Selanjutnya pelaksanaan pendidikan agama telah diatur dalam undang- 

undang Sisdiknas tahun 2003 pada Bab VI pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa 

“pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jenjang pendidikan formal, non 

formal, dan informal.”
9
 

Dari segi sosial psikologis pendidikan agama Islam berlandaskan pada 

kebutuhan manusia akan adanya pegangan hidup, yaitu agama. Dengan beragama 

seseorang akan merasa jiwanya tentram, sehingga ia akan selalu berusaha untuk 

mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketentraman jiwa tersebut. Dalam 

hal ini pendidikan agama Islam akan mengarahkan fitrah manusia ke arah yang benar 

sehingga mereka akan selalu mengamalkan ajaran agama Islam. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup keseluruhan ajaran agama 

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup tersebut meliputi 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, 

dengan sesama manusia, dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya.
10
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Selanjutnya ruang lingkup pendidikan agama Islam secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi tiga aspek yang merupakan kerangka dasar ajaran Islam, 

Yaitu akidah, syariah dan akhlak. Akidah merupakan penjabaran dari konsep Imam, 

syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam dan akhlak merupakan penjabaran 

dari konsep ihsan. Dari ketiga kerangka dasar tersebut berkembang berbagai kajian 

keislaman seperti ilmu kalam yang merupakan pengembangan dari aqidah, ilmu fiqh 

yang merupakan pengembangan dari syariah dan ilmu akhlak yang merupakan 

pengembangan dari akhlak.
11

 

Dari ketiga aspek di atas maka ruang lingkup pendidikan agama Islam antara 

lain meliputi: 

a. Pendidikan Keimanan dan Keislaman 

Pokok yang utama dan pertama dalam Islam adalah beriman dan percaya 

adanya Allah SWT. Oleh karena itu pendidikan keimanan dan ketauhidan adalah 

pendidikan yang utama dan pertama bagi setiap manusia. 

Menurut Zakiah Daradjat pembinaan keimanan dan ketauhidan ini seharusnya 

diberikan kepada anak mulai sejak dalam kandungan, karena pendidikan yang 
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diberikan kepada anak ketika dalam kandungan akan berpengaruh bagi 

perkembangan anak di masa yang akan datang.
12

 

Dalam surat Luqman terdapat ayat yang berkenaan tentang pendidikan 

keimanan kepada Allah SWT: 

                               

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya. Di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman: 13) 

Ayat tersebut menjelaskan tentang pembentukan keyakinan kepada Allah 

SWT yang ditanamkan Lukman kepada anaknya. Hal itu menjadi pedoman bagi kita 

bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah membentuk keyakinan kepada 

Allah SWT yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku dan kepribadian 

anak didik. 

b. Pendidikan Akhlak Mulia 

Akhlak sangat berhubungan erat dengan muamalah manusia dengan manusia 

lainnya secara individual maupun kolektif, tidak terbatas pada penyusunan hubungan 

antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga mengatur hubungan antara Tuhan 

dengan Hambanya. 
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Salah satu ayat yang berhubungan dengan pendidikan akhlak alkarimah 

adalah: 

                               

        

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang 

tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan 

kepada kedua orang tua, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman: 14) 

Dari ayat di atas jelaslah bahwa pendidikan akhlak itu sangat diperlukan bagi 

kehidupan kita. Dengan adanya pendidikan akhlak, orang akan mengetahui mana 

yang baik dan mana yang buruk, mana yang seharusnya benar dan mana yang 

seharusnya salah. 

Adapun dalam pengajaran agama Islam ruang lingkup pendidikan Agama 

Islam yang diajarkan di SMK adalah sebagai berikut: 

a. Al-qur’an Hadits 

Dengan belajar Al-quran Hadits diharapkan siswa dapat membaca dengan 

baik dan benar, dapat mengartikan alquran dan hadits, dapat menyalin, dapat 

menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, nun mati/ 

tanwin dan mim mati. Dapat menerapkan bacaan qalqalah, tafhim, dan tarqiq huruf 

lam dan ro` serta mad. Dapat menerapkan hukum bacaan waqaf dan idgham. 

b. Aqidah Akhlak 



 

 

Dengan belajar Aqidah Akhlak diharapkan siswa dapat Beriman kepada Allah 

SWT dan memahami sifat-sifatNya, beriman kepada malaikat Allah dan memahami 

tugas-tugasnya, beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dan memahami arti beriman 

kepada-Nya, beriman kepada Rasul-rasul Allah SWT dan memahami arti beriman 

kepada-Nya, beriman kepada hari akhir dan memahami arti beriman kepadanya, 

beriman kepada Qadha dan qadar Allah SWT dan memahami arti beriman kepada-

Nya, berprilaku dengan sifat-sifat terpuji, menghindari sifat-sifat tercela. 

c. Fiqih 

Dengan belajar Fiqih diharapkan siswa dapat melakukan thaharah, melakukan 

shalat wajib atau shalat 5 waktu, melakukan macam-macam sujud seperti sujud sahwi 

dan sujud tilawah, melakukan shalat jumat, melakukan shalat jamak dan qashar, 

melakukan macam-macam shalat sunnah, melakukan puasa seperti puasa ramadhan 

dan puasa-puasa sunnat, melakukan zakat, memahami hukum Islam tentang makanan 

dan minuman, dan binatang yang halal dan haram dimakan, memahami ketentuan 

aqiqah dan qurban, memahami tentang ibadah haji dan umrah, melakukan shalat 

jenazah, memahami tata cara pernikahan.
13

 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 

Dengan belajar Sejarah Kebudayaan Islam diharapkan siswa dapat memahami 

keadaan masyarakat Mekkah sebelum dan sesudah datang Islam, memahami keadaan 
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masyarakat Mekkah periode Rasulluh Saw, memahami keadaan masyarakat Madinah 

sebelum dan sesudah datang Islam, memahami perkembangan Islam pada masa 

Khulafaur Rasyidin. 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Sebelum tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan agama Islam, maka 

terlebih dahulu harus diketahui fungsi dari pendidikan agama Islam itu sendiri. 

Adapun fungsi pendidikan agama Islam di sekolah lembaga pendidikan 

formal adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan 

Yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

peserta didik kepada Allah yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Oleh 

karena itu fungsi pendidikan agama Islam disekolah adalah menumbuh kembangkan 

lebih lanjut keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah 

ditanamkan dalam keluarga melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan. 

 

 

b. Penyaluran 



 

 

Yaitu menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus di bidang agama 

sehingga dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya sendiri dan bagi orang lain. 

c. Perbaikan 

Yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan 

kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Pencegahan 

Yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan peserta didik atau dari 

budaya asing yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan mereka. 

e. Penyesuaian 

Yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial dan mampu mengubah lingkungannya sesuai dengan 

ajaran agama Islam. 

 

 

 

f. Sumber nilai 



 

 

Yaitu sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat.
14

 

g. Pengajaran 

Yaitu menyampaikan pengetahuan keagamaan secara fungsional.
15

 Dari 

penjelasan di atas bahwa fungsi pendidikan agama Islam itu terbagi menjadi tujuh 

poin yaitu: pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, sumber 

nilai dan pengajaran. 

5. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan merupakan sasaran yang akan dicapai oleh seseorang yang melakukan 

suatu kegiatan. Dalam bidang pendidikan tujuan merupakan faktor yang sangat 

penting, karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian 

pula halnya dalam pendidikan agama, maka tujuan pendidikan agama itulah yang 

hendak di capai dalam pelaksanaan pendidikan. 

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam keimanan. 
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Ketaqwaan, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi.
16

 

Dalam buku metodologi pengajaran agama Islam, Ahmad Tafsir menyatakan, 

Bahwa tujuan pendidikan agama Islam harus meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Untuk aspek kognitif tujuannya adalah mengembangkan atau membina 

pemahaman agama Islam, agar siswa paham akan ajaran Islam tersebut. Pada aspek 

afektif tujuan yang ingin dicapai adalah siswa menerima ajaran Islam tersebut. 

Sedangkan pada aspek psikomotor, tujuan yang ingin dicapai adalah agar siswa 

terampil melakukan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
17

 

Tujuan Pendidikan Agama Islam di SMK berdasarkan standar kompotensi 

yaitu siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), 

berakhlak mulia (berbudi pekerti luhur) yang tercermin dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran agamanya, serta mampu menghormati agama lain dalam kerangka kerukunan 

antar umat beragama.
18

 

Kompotensi dasar mata pelajaran berisi sekumpulan kemampuan minimal 

yang harus dikuasai siswa selama menempuh pendidikan di SMK. Kemampuan ini 
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berorientasi pada prilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan 

kognitif dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 

Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam komponen Kemampuan 

Dasar ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus dicapai di 

SMK yaitu: 

a. Beriman kepada Allah SWT dan lima rukun iman yang lain dengan 

mengetahui fungsi serta terefleksi dalam sikap, perilaku, dan akhlak peserta didik 

dalam dimensi vertikal maupun horizontal. 

b. Mampu membaca Alquran surat-surat pilihan sesuai dengan tajwidnya, 

menyalin dan mengartikannya; 

c. Mampu beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syari`at 

Islam baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah; 

d. Dapat meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Rasulullah serta Khulafaur 

Rasyidin; 

e. Mampu mengamalkan sistem mu`amalat Islam dalam tata kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
19

 

Menurut Zakiah Daradjat “tujuan pengajaran agama Islam harus mengandung 

bahan pelajaran yang bersifat menumbuhkan dan memperkuat iman, Membekali dan 
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memperkaya ilmu agama, membina keterampilan beramal, menumbuhkan dan 

memupuk rasa sosial dan sifat-sifat terpuji.”
20

 

Menurut Masruddin Siregar yang dikutip oleh Yunus Namsa, “Pendidikan 

Agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan 

pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim 

yang beriman, bertaqwa kepada Allah serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
21

 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Agama Islam adalah merealisasikan manusia Muslim yang beriman, bertaqwa dan 

berilmu pengetahuan serta berakhlak muliadalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara yang mampu mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan 

menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

B. Kepribadian Islami Siswa 

1. Pengertian Kepribadian Islami Siswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kepribadian adalah 

sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang 

membedakan dirinya dari orang lain atau bangsa lain.
22
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Djalaludin mengatakan bahwa kepribadian adalah sifat khas seseorang yang 

menyebutkan seseorang mempunyai sifat yang berbeda dengan orang lain.
23

 

Sedangkan secara terminologis, banyak para ahli yang berpendapat tentang 

arti kepribadian, antara lain: 

a. G. W. Allport mengatakan bahwa “kepribadian adalah organisasi dinamis 

dalam individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya”.
24

 

b. E. Y. Kemp mengatakan bahwa “kepribadian adalah integritas dari pada 

system kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan cara khas pada individu untuk 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya”.
25

 

c. Zuhairini mengatakan bahwa “kepribadian adalah hasil dari suatu proses 

kehidupan yang dijalani seseorang”.
26

 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian 

adalah sifat khas seseorang yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat yang 

berbeda dari orang lain, baik dari pada pola fikir, sikap dan tingkah laku dalam 

kehidupannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
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Selanjutnya pengertian kepribadian Islami Siswa, adalah kepribadian yang 

seluruh aspeknya pada siswa, baik tingkah laku luar maupun dalam, seperti kegiatan-

kegiatan jiwanya, filsafat hidupnya dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian 

kepada Allah SWT dan penyerahan kepada-Nya.
27

 

2. Unsur-Unsur Kepribadian Islami Siswa 

Menurut Ahmad Marimba kepribadian seseorang terdiri dari tiga unsur, yaitu: 

a. Aspek-aspek kejasmanian; meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak. 

Seperti cara orang berbicara dan cara orang bertindak. 

b. Aspek-aspek kejiwaan; meliputi aspek-aspek yang tidak segera tampak 

dilihat.  

Seperti cara-cara berfikir, sikap dan minat seseorang. 

c. Aspek-aspek kerohanian; aspek ini meliputi kejiwaan yang lebih abstrak, 

yaitu filsafat hidup dan kepercayaan.
28

 

Ketiga aspek tersebut (kejasmanian, kejiwaan, dan kerohanian) secara 

naluriah berada dalam satu kesatuan manusia secara utuh, yaitu manusia 

berkehendak, berperasaan, berpikir, dan berbuat. Apabila dalam diri manusia tersebut 

memiliki jiwa sehat, ketiga unsur tersebut bekerja dalam suatu susunan yang 
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harmonis maka segala bentuk tujuan dan segala gerak-geriknya selalu memenuhi 

keperluan dan keinginan manusia. Sebaliknya apabila ketiga system tersebut 

bertentangan satu sama yang lainnya, maka orang tersebut akan dinamakan sebagai 

orang yang tidak dapat menyesuaikan diri, ia menjadi tidak puas dengan dirinya dan 

lingkungannya. 

Dalam psikologi kepribadian Islami “ketiga unsur di atas dinamakan sebagai 

strutur kepribadian, yaitu aspek-aspek yang bersifat stabil, menetap, abadi, serta 

merupakan unsur-unsur pokok pembentukan pembukaan tingkah laku individu.”
29

 

Dalam terminologi Islam, “ketiga unsur di atas disebutkan dalam istilah lain, 

yaitu struktur jasad, ruh dan nafs. Jasad merupakan aspek biologis atau psikis 

manusia, sedangkan nafs merupakan aspek psikopisik manusia yang merupakan 

sinergi antara jasad dan ruh.”
30

 

Jasad kepribadian seseorang tidak akan bisa dipisahkan dari ketiga unsur 

diatas (jasad, ruh, nafs). Ketiga unsur tersebut akan saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya. Keberadaan jasad tanpa ruh merupakan subtansi yang mati, 

sedangkan ruh tanpa jasad tidak akan teraktualisasi. Oleh karena itu perlu adanya 

sinergi antara dua aspek tersebut sehingga menjadi nafs. Dengan nafs ini maka 

masing-masing keinginan jasad dan ruh akan terpenuhi. 
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3. Dinamika Kepribadian Islami Siswa 

Struktur kepribadian yang ada pada diri siswa tidak dapat dikatakan baik 

ataupun buruk sebelum ada usaha untuk mengaktualisasikannya. Aktualisasi struktur 

tersebut tergantung pada pilihan seseorang. Upaya seseorang untuk memilih dan 

mengaktualisasikan potensi itu memiliki dinamika proses, seiring dengan hal-hal lain 

yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan pembagian struktur kepribadian manusia yang telah di 

kemukakan di atas, maka dinamika kepribadian seseorang terbagi menjadi dinamika 

struktur jasmani, dinamika struktur rohani dan dinamika struktur nafsani. 

a. Dinamika Struktur Jasmani 

Struktur jasmani merupakan aspek biologis dari struktur kepribadian manusia. 

Aspek ini merupakan wadah struktur ruh dan tidak dipersiapkan untuk membentuk 

tingkah laku. Kesendirian struktur jasmani tidak akan mampu membentuk tingkah 

laku lahiriah maupun batiniah. Struktur jasmani memiliki daya atau energi yang 

menggambarkan proses fisiknya yang disebut dengan daya hidup. 

Akan tetapi daya hidup ini belum mampu menggerakkan suatu tingkah laku 

selama struktur jasmani ini belum ditempati oleh struktur ruhani. 

 

 



 

 

b. Dinamika Struktur Ruhani 

Struktur ruhani sifatnya kekal, adanya lebih dulu dan kehidupannya lebih 

lama dari pada kehidupan manusia. Kedahuluannya memberikan motivasi bagi 

kehidupan nafs kelakm agar manusia mengerjakan perbuatan yang benar dan 

meninggalkan perbuatan yang salah. Sedang keabdiannya akan mendapatkan balasan 

atas kepribadian yang telah diperbuat. 

Ditinjau dari segi konstruksi kebutuhan hidup, ruh manusia membutuhkan 

agama yang dapat membimbing kehidupan manusia kearah fitrah aslinya, yaitu suci 

dan rindu akan kehadirat Allah SWT. Tanpa agama maka kehidupan manusia 

hanyalah sebatas susunan tulang, daging dan organ-organ biologis semata, maka 

segala tindakan kepribadianya dianggap sebagai ibadah, karena ibadah merupakan 

aktualisasi diri yang paling sesuai dengan konstruksi kepribadian Islam. Aktualisasi 

diri ini akan membentuk suatu jati diri dan harga diri yang benar-benar fitri dan 

Islami. Jati diri manusia ditentukan oleh kemampuannya meningkatkan kualitas 

keberagamaan melalui ketaqwaan. 

c. Dinamika Struktur Nafsani 

Struktur nafsani merupakan struktur psikofisik dari kepribadian manusia. 

Struktur ini dapat mengaktualisasikan semua rencana dan perjanjian Allah kepada 

manusia yang berwujud tingkah laku atau kepribadian. Struktur nafsani merupakan 

paduan integral antara struktur jasmani dan ruhani. 



 

 

Struktur nafsani ini terdiri dari aspek fisik dan psikis yang akan selalu 

berinteraksi satu sama lain. Aspek struktur nafsani tidak sama dengan struktur 

jasmani karena telah menyatu dengan aspek psikis struktur ruhani. Dalam membentuk 

suatu kepribadian, kedua aspek ini akan saling tarik menarik. 

Apabila struktur nafsani cenderung mengikuti natur ruhani maka nilai 

kepribadiannya menjadi baik.
31

 

Aspek fisik struktur nafsani tidak hanya digunakan untuk memnuhi kebutuhan 

nafsu implusif jasmaniah, tapi juga harus digunakan untuk membantu kebutuhan 

aspek psikis struktur nafsani. Misalnya makan dan minum tidak hanya untuk sekedar 

menguatkan tubuh, tapi setelah itu juga harus digunakan untuk beribadah. 

Selanjutnya aspek psikis struktur nafsani juga memiliki korelasi erat dengan 

aspek fisik. Misalnya penggunaan energi psikis untuk berfikir harus diimbangi 

dengan pemenuhan kebutuhan fisik. Misalnya kegiatan berdzikir, harus diimbangi 

dengan makan, minum, tidur dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar keduanya 

seimbang sehingga seseorang akan terhindar dari penyakit. 

4. Faktor Terbentuknya Kepribadian Islami Siswa 

Untuk membentuk kepribadian yang Islami Pada Siswa bukanlah hal yang 

mudah. Secara fitrah manusia memang terdorong melakukan sesuatu yang baik dan 

benar. Namun terkadang naluri mendorong seseorang untuk melakukan yang 
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bertentangan dengan realita yang ada. Kepribadian itu berkembang dan mengalami 

perubahan-perubahan. Tetapi di dalam perkembangan itu makin terbentuklah pola-

polanya yang tetap dan khas sehingga merupakan ciri-ciri yang unik bagi setiap 

individu. 

Menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya “Psikologi Pendidikan” bahwa 

kepribadian itu berkembang dan mengalami perubahan-perubahan dan yang 

mempengaruhi perkembangan kepribadian itu adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Biologis 

Faktor biologis ini berhubungan dengan keadaan jasmani. Semenjak 

dilahirkan keadaan jasmani seseorang telah menunjukkan adanya perbedaan-

perbedaan. Hal ini dapat dilihat pada setiap bayi yang baru lahir yang menunjukkan 

bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada seseorang ada yang diperoleh dari keturunan 

dan ada pula yang merupakan pembawaan. 

Keadaan fisik baik yang berasal dari keturunan maupun yang merupakan 

pembawaan yang dibawa sejak lahir itu memainkan peranan penting pada 

kepribadian seseorang. Contohnya mengenai konstitusi tubuh, seperti tingginya, 

besarnya, beratnya dan sebagainya. 

 

 



 

 

b. Faktor Sosial 

Yang dimaksud faktor sosial adalah masyarakat, yaitu manusia- manusia lain 

di sekitar individu yang bersangkutan. Yang termasuk factor sosial ini antara lain 

tradisi,adat istiadat, peraturan-peraturan bahasa dan sebagainya yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Contohnya adalah anak sejak dilahirkan telah bergaul dengan 

orang-orang disekitarnya. Pertama- tama dengan keluarganya, terutama dengan ayah 

dan ibunya, kemudiandengan anggota keluarga yang lain seperti kakak dan adik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran keluarga sangat penting. 

c. Faktor Kebudayaan 

Sebenarnya faktor ini masuk keadaan faktor sosial. Kebudayaan itu tumbuh 

dan berkembang di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan 

tiap daerah atau negara itu berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa cara-cara hidup, 

kebiasaan, bahasa, kepercayaan dan sebagainya dari suatu daerah atau masyarakat 

tertentu berbeda dengan daerah atau masyarakat lain. Contohnya seorang anak 

cenderung meniru tingkah laku atau perbuatan orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Maka secara tidak langsung ia akan menyerap sifat-sifat kepribadian orang-orang 

yang ditirunya.
32
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5. Karakteristik terhadap Perkembangan Kepribadian Siswa SMK 

Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk seorang 

anak muda menjadi anak yang baik oleh karena itu jelas akan ada perbedaan antara 

mereka yang tinggal di desa, kota kecil, kota besar dan antara mereka yang tinggal di 

negara maju dan di negara yang sedang berkembang, demikian pula akan terjadi 

perbedaan jika tinjauannya berbeda seperti dari segi hukum, psikologi, dan 

lain- lain. 

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dirinci hal-hal yang berkaitan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan pada masa usia Anak SMK: 

a. Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik 

Di dalam pengertian perkembangan secara umum itu tercakup pengertian 

pertumbuhan, seperti perkembangan pada masa prenatal perubahan-perubahan yang 

terjadi pada fisik janin pada masa ini hanyalah terjadi melalui proses pertumbuhan 

saja. 

Kebanyakan para ahli psikologi cenderung membedakan pengertian 

pertumbuhan dengan perkembangan. Istilah “pertumbuhan” diartikan sebagai 

“perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik 

jasmaniah”, seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada organ-organ dan struktur 



 

 

organ fisik, sehingga anak semakin bertambah umurnya semakin besar dan semakin 

tinggi pula badannya. 

Pertumbuhan fisik yang terjadi pada diri anak adalah menyangkut semua 

organ dan struktur organnya, seperti organ fisik dalam, misalnya jantung, paru- paru, 

otak, dan sebagainya; organ fisik luar seperti bertambahnya tinggi badan, mulai 

tumbuh rambut pada kedua pangkal pipi dan di atas bibir bagian atas pada anak laki-

laki. Rambut juga tumbuh di bagian atas dari kemaluan dan di sekitar kelamin, dada, 

di bawah ketiak pada laki-laki dan perempuan. Bagian-bagian tubuh tumbuh dengan 

kecepatan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan sebelumnya, misalnya kedua 

payudara pada anak perempuan. Di antara gejala yang penting pula adalah suara yang 

mulai membesar pada anak laki-laki, tahap peralihan dimana suaranya pecah antara 

halus dan kasar.
33

 

b. Perkembangan Emosi 

Kondisi emosi pada siswa ditandai dengan cirri-ciri sebagai berikut: 

Keinginan mencari jati diri, keinginan untuk diakui dan dihargai, keinginan untuk 

Mencintai dan dicintai, keinginan untuk bebas tanpa dikekang, mencari figur 

idola, cenderung menentang, dan terikat dengan kelompok.
34
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Kekuatan yang dapat mengekang emosi dan mengarahkannya pada jalan yang 

benar sehingga pada kebahagiaan adalah akal. Kekuatan yang dapat merubah hasrat 

diri dan kecenderungan emosi serta menggunakannya untuk hal-hal yang lebih baik 

adalah akal. 

c. Perkembangan Moral 

Salah satu perkembangan penting yang harus dikuasai siswa SMK adalah 

mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok dari padanya dan kemudian ingin 

membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial harus dibimbing, diawasi, 

didorong, dan diancam hukuman bagi melakukan pelanggaran. 

Pada masa anak-anak SMK anak menerima kode moral dari orangtua, guru, 

bahkan teman-teman sebaya. Dia bias meniru apa yang dicontohkan oleh orang lain. 

Bagi anak-anak yang baru meranjak dewasa berbohong merupakan hal yang buruk. 

C. Hubungan Pendidikan Agama Islam dengan Kepribadian Islami Siswa 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup.
35

 Berarti sejak lahir sangat 

diperlukan adanya pendidikan, juga pendidikan itu tidak terbatas pada usaha 

mengembangkan intelektualitas saja, dan tugas pendidikan bukan selalu 

meningkatkan kecerdasan saja, melainkan mengembangkan kepribadian manusia. 
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Dalam hal pembentukan kepribadian islami ini tentunya memiliki hubungan 

yang dapat mempengaruhi kepribadian pada siswa, yaitu : 

Pendidikan adalah proses dimana potensi-potensi ini yaitu kemampuan dan 

kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, supaya 

dipengaruhi oleh kebiasaan yang baik, yaitu oleh alat atau media yang disusun 

sedemikian rupa dan dikelola oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya 

sendiri dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
36

 Disamping pengalaman-

pengalaman  siswa yang dibawa dari rumah, tentunya lebih penting lagi guru 

pendidikan agama islam yang mempunyai tugas cukup berat yaitu ikut serta membina 

pribadi siswa disamping mengajarkan pengetahuan agama Islam kepada siswa. 

Hubungan antara Pendidikan Agama Islam dengan Kepribadian Islami Siswa 

keduanya memiliki banyak tujuan utama bagi siswa di sekolah dan dimana saja, yaitu 

Untuk memberikan suatu pengetahuan dan dasar keagamaan yang kuat terhadap 

seorang muslim dan muslimah. Manusia merupakan makhluk religious yang 

senantiasa memiliki ketergantungan terhadap tuhan, karenanya dengan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam ini disekolah hal tersebut diharapkan akan dapat 

memberikan dasar-dasar keagamaan bagi setiap individu untuk dapat menjalani 

kehidupan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.  
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D. Kerangka Berfikir 

Pendidikan Agama Islam yaitu bimbingan yang dilakukan oleh seseorang 

pendidik kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian 

muslim. Dan mengajarkan tentang nilai-nilai agama Islam. Proses kependidikan 

Islam merupakan tujuan akhir yang hendak di capai secara bertahap dalam pribadi 

manusia. Tujuan akhir yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang berkenaan 

dengan tujuan terakhir hidup manusia, misalnya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat 

dan menjadi hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT. 

Kepribadian muslim yaitu kepribadian yang memiliki sifat nilai-nilai agama 

Islam, memilih dan memutuskan sesuatu serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam 

atau ajaran Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Di zaman sekarang ini, banyak siswa yang belajar pendidikan Islam tetapi di 

dalam dirinya belum terbentuk kepribadian muslim. Mulai dari berpakaian secara 

Islami, pergaulan, perkataan yang kurang sopan dan bagus, akhlak dalam 

pergaulannya kurang mencerminkan seorang yang beragama Islam. Anak SMP 

cenderung tidak mementingkan Kepribadian muslim karena di sekolah kebanyakan 

terfokus kepada mata pelajaran umum. Dan mata pelajaran agama itu sendiri 

waktunya sangat terbatas. Jika demikian maka pengajaran Pendidikan Agama Islam 

di sekolah, belum dikatakan berhasil. Sedangkan tujuan Pendidikan Agama Islam 

adalah terbentuknya kepribadian muslim. 



 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 
37

 

Pendapat lain mengatakan hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin 

benar, atau mungkin salah, dia akan ditolak jika salah satu palsu, akan diterima jika 

fakta-faktanya jelas membenarkan.
38

 Berdasarkan teori tersebut peneliti meneliti 

permasalahan dengan mengumpulkan data untuk memperoleh kebenarannya. 

Dalam penelitian ini, dugaan hipotesis penelitian yang diajukan adalah 

terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan Agama Islam dengan 

kepribadian islami siswa kelas X SMK Negeri 7 Bandar Lampung. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang menekankan 

pada data yang bersifat kumulatif untuk menghasilkan penafsiran kuantitaif yang 

kokoh. 

Metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode korelasi, yakni melihat bentuk hubungan antara variabel-variabel yang 

diteliti. Metode korelasi ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada satu 

faktor berkaitan dengan faktor lainnya
1
 dan bertujuan pula melihat hubungan antara 

dua gejala atau lebih.
2
 

Metode penelitian ini diharapkan dapat menemukan hubungan antara 

variabel-variabel yang diteliti yaitu hubungan pendidikan agama Islam dengan 

kepribadian Islami siswa. 

Di samping pendekatan kuantitaif diatas, penelitian ini menggunakan pula 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan 

sebenarnya akan keadaan SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Dalam hal ini, penulis 
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melakukan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian untuk memperoleh 

data-data lapangan langsung. 

B. Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X SMK Negeri 7 Bandar Lampung. 

Penelitian ini berlangsung pada bulan November 2016. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai/sifat dari objek, 

individu/kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan yang 

lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya 

serta ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Variabel Pendidikan Agama Islam 

Variabel ini sebagai Variabel Independen (variabel bebas), yaitu masukan 

yang memberikan hasil. 

2. Variabel kepribadian Islami siswa 

Variabel ini sebagai variabel Dependen (variabel terikat), yaitu hasil pengaruh 

variabel independen. 

 

 



 

 

Berikut adalah tabel Kisi-kisi Instrumen : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen 

NO VARIABEL KONSEP INDIKATOR 

1 Pendidikan 

Agama Islam 

Usaha sadar yang 

dilakukan pendidik 

dalam rangka 

mempersiapkan peserta 

didik untuk meyakini, 

memahami 

mengamalkan ajaran 

melalui bimbingan, 

pengajaran dan 

pelatihan yang telah 

ditetapkan 

a. Siswa dapat membaca Al-quran 

dengan baik dan benar. 

 

a. Siswa beriman sesuai dengan 

rukun iman 

b. Siswa dapat berperilaku sesuai 

dengan sifat-sifat yang terpuji. 

 

a. Siswa mengetahui 

pengetahuan tentang 

Pendidikan Agama Islam 

2 Kepribadian 

islami 

Kepribadian yang 

memiliki nilai-nilai 

agama islam, memilih 

dan memutuskan serta 

berbuat berdasarkan 

nilai-nilai islam, dan 

bertanggung jawab 

berdasarkan nilai-nilai 

islam. 

Meliputi tingkah laku luar yang 

mudah Nampak, Seperti cara 

orang berbicara dan cara orang 

bertindak. 

Meliputi aspek-aspek yang tidak 

tampak terlihat, Seperti cara-cara 

berfikir, sikap dan minat 

seseorang. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 



 

 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
3
 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas X SMK 7 Negeri Bandar Lampung yang berjumlah 289 siswa. 

Tabel 3.2 Jumlah Siswa Kelas X SMK Negeri 7 Bandar Lampung 

No kelas X Jumlah 

1 Tenaga Kendaraan Ringan 38 

2 Tenaga Sepeda Motor 30 

3 Tenaga Komputer Jaringan I 36 

4 Tenaga Komputer Jaringan 2 0 

5 Multimedia 34 

6 Keperawatan Kesehatan 38 

7 Farmasi 38 

8 Akuntansi 1 37 

9 Akuntansi 2 38 

Jumlah total keseluruhan siswa 289 

Sumber : Dokumentasi SMK Negeri 7 Bandar Lampung Tahun 2015/2016. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu.
4
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Untuk menentukan besarnya jumlah sampel diperlukan teknik tertentu, teknik 

tersebut disebut teknik sampling merupakan aktivitas mengumpulkan sampel.
5
 

Peneliti  menentukan cara pengambilan sampel yaitu dengan cara teknik simple 

random sampling, dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen.
6
 Pengambilan sampel secara 

random atau acak dilakukan dengan undian. Dimana setiap anggota populasi diberi 

nomor terlebih dahulu, sesuai dengan jumlah anggota populasi. Tentang berapa besar 

jumlahnya penuis mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto yakni : 

“Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah 

subyeknya besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih.”
7
 

Mengacu pada uraian di atas, dari populasi yang berjumlah 289 siswa, penulis 

mengambil sampel 10%-nya, sehingga jumlah sampel yang akan peneliti teliti adalah 

289 x 10% = 28 siswa. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
8
 Untuk 
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memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa teknik, yaitu angket/kuesioner, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik-

teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

A. Angket (Kuesioner) 

Menurut Bimo Walgito, Kuesioner atau yang sering disebut pula angket 

adalah merupakan suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau 

dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki atau responden.
9
 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan sebuah 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Tujuan penyebaran angket 

ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa 

merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar  pertanyaan. Di samping itu, responden mengetahui 

informasi tertentu yang diminta.
10

 

Kuesioner ini akan peneliti bagikan kepada siswa kelas X SMK Negeri 7 

Bandar Lampung yang dijadikan sampel untuk mengetahui hubungan Pendidikan 

Agama Islam dengan Kepribadian Islami Siswa. 
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F. Metode Analisis Data 

Pengolahan data adalah manipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih 

berguna, pengolahan data ini tidak hanya berupa hitungan numeris tetapi juga 

operasi-operasi seperti klarifikasi data dan perpindahan data dari satu tempat ke 

tempat lain.  

Pertanyaan yang positif diberi skor 4, 3, 2, 1, sedangkan pertanyaan negatif 

diberi skor sebaliknya, untuk setiap jawaban diberi SL, SR, KD, dan TP. Adapun 

rinciannya sebagai berikut : 

Selalu (SL)     (a) diberi nilai 4 

Sering (SR)     (b) diberi nilai 3 

Kadang-kadang (KD)    (c) diberi nilai 2 

Tidak Pernah (TP)    (d) diberi nilai 1 

Analisis data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi 

informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu 

penelitian. Setelah melewati tahapan-tahapan diatas, maka selanjutnya dilakukan 

analisa data secara deskriptif dengan menggunakan data statistik berupa prosentase 

atau frekuensi relatif. 

Berdasarkan sifat masalah dan jenis data dalam penelitian ini, maka peneliti 

menganalisa data yang menggunakan teknik analisa korelasional. Teknik korelasional 

adalah teknik analisa statistik mengenai hubungan antara kedua variabel. Terdapat 



 

 

dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu 

statistik deskriptif dan statistik inferensial.
11

 

a. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.
12

 Langkah-langkah dalam mendeskripsikan data adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghitung mean, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum 

2.    Menentukan kategori 

1. Menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan diagram batang. 

b. Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
13

 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data dalam 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan pada kedua 

variabel yang akan diteliti. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 
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program SPSS 16 dengan rumus kolmogorov-smirnov  dengan ketentuan pengujian 

dengan taraf signifikansi 5%. 

a. Angka signifikansi uji kolmogorov-smirnov Sig>0,05 menunjukkan data 

berdistribusi normal. 

b.   Angka signifikansi uji kolmogorov-smirnov Sig<0,05 menunjukkan data 

tidak berdistribusi normal.
14

   

b. Uji Linieritas  

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan linier antar variabel. 

Dalam penelitian ini, uji linieritas dilakukan menggunakan test of linearity pada taraf 

signifikansi 5% dengan bantuan program SPSS 16. Ketentuan pengujian dengan taraf 

signifikansi 5% yaitu : 

a. Jika signifikansi linierity > 0,05 menunjukkan hubungan antar variabel 

adalah linier. 

b. Jika signifikansi linierity < 0,05 menunjukkan hubungan antar variabel 

adalah tidak linier.
15

 

c. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis, yang diuji apakah Ho ditolak atau diterima. Untuk 

dapat memutuskan apakah Ho diterima atau ditolak, maka diperlukan kriteria tertentu 
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dengan nilai tertentu baik dari hasil perhitungan maupun hasil dari tabel.
16

 Untuk 

menguji hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment sebagai berikut : 

     
     (  )(  )

√[     (  ) ][     (  ) ]
 

Keterangan : 

      : angka indeks korelasi “r” Product Moment 

N : number of cases 

∑XY : jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X  : Jumlah seluruh sekor X 

∑Y  : jumlah seluruh sekor Y
17

. 

Merumuskan Hipotesa Alternatif (Ha) dan Hipotesa Nihil (Ho) : 

Ha : terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan Agama Islam 

terhadap Kepribadian Islami Siswa. 

Ho : tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan Agama 

Islam terhadap Kepribadian Islami Siswa. 

Berikut adalah interpretasi menggunakan nilai r product moment, rumusnya 

adalah sebagai berikut : 

Db  = N – v 

Db  = hasil korelasi 

N   = sampel yang digunakan 

 Hipotesis Statistiknya adalah : 
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Db= 28 v-2 yaitu 28-2 = 26. Pada taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0,373 dan taraf 

signifikan 1% diperoleh= 0.478. Karena rxy pada taraf signifikan 5% lebih besar dari 

pada rtabel yaitu 0,865<0.373, maka pada taraf signifikan Hipotesis Alternatif (Ha) 

diterima, dan pada taraf signifikan 1% juga lebih besar yaitu 0.865<0.478 Hipotesa 

Nihil (Ho) ditolak. Maka Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) 

ditolak. 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Profil SMK Negeri 7 Bandar Lampung 

Identitas : 

1.  Nama Sekolah   : SMK Negeri 7 Bandar Lampung 

a. NSS    : 40.1.12.60.02.002 

b. Status Sekolah  : Negeri 

2. Alamat Sekolah     : Jl. Pendidikan Sukarame (Golf) - 

Bandar Lampung 

 a. Kecamatan   : Sukarame 

 b. Kota   : Bandar Lampung 

3. SK Pendirian Sekolah 

 a. Pembuat SK  : Walikota Bandar Lampung 

 b. Nomor   : 526/IV.40/HK/2013 

 c. Tanggal   : 21 Mei 2013 

4. Kepemilikan Tanah 

 a. Status Tanah  : Hak Pakai 

 b. Pemegang Hak Atas Tanah  : Pemda Kota Bandar Lampung 

 c. Pembuat Akta Tanah : BPN Kota Bandar Lampung 

 

2. Keadaan Guru, Tenaga kependidikan dan Siswa 

a. Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan 

Guru merupakan salah satu bagian yang integral dalam keseluruhan proses 

belajar mengajar. Guru atau pendidik merupakan salah satu komponen yang harus 



 

 

ada dalam proses kegiatan belajar mengajar, dengan adanya guru atau pendidik, maka 

proses belajar mengajar dapat dilaksanakan. 

Keadaan Guru Tenaga pendidik dan kependidikan di SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung pada tahun pelajaran 2015/2016 ini mencapai 102 orang dengan rincian 

sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung 

No Jabatan 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Kepala Sekolah 1 - 

2 Wakil Kepala Kurikulum - 1 

3 Waka Kepala Kesenian 1 - 

4 Wakil Kepala Humas - 1 

5 Wakil Kepala Sapras - 1 

6 Pendidik / Guru PNS 28 4 

7 Tenaga pendidik  Guru Non PNS 21 18 

8 Tenaga Kependidikan Staf TU PNS Non 

PNS 

17 9 

 Sumber Data : Dokumen SMK Negeri 7 Lampung Tengah 

 

b. Keadaan Siswa 

Jumlah siswa kelas X pada SMK Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 

pelajaran 2015/2016 berjumlah 289  siswa dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Jumlah Siswa Kelas X SMK Negeri 7 Bandar Lampung 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 
Teknik Kendaraan Ringan 

(TKR) 
38 0 38 

2 
Teknik Sepeda Motor  

(TSM)  
28 0 30 

3 
Teknik Komputer Jaringan 

(TKJ) -1 
17 19 36 

  



 

 

4 
Teknik Komputer Jaringan 

(TKJ) -2 
0 0 0 

5 Multimedia (MM) 15 19 34 

6 
Keperawatan Kesehatan 

(KK) 
6 33 38 

7 Farmasi (Fm) 13 25 38 

8 Akuntansi (AK)-1 10 28 37 

9 Akuntansi (AK)-2 7 31 38 

Jumlah 134 155 289 

 Sumber Data : Dokumen SMK Negeri 7 Bandar Lampung 

 

3. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung sekolah pada SMK Negeri 7 Bandar Lampung dibangun sejak tanggal 

21 Mei Tahun 2013.Pada awal berdirinya keadaan fisik Sekolah ini sangat sederhana 

namun seiring dengan perkembangannya Sekolah saat ini memiliki 99 ruangan 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Jumlah Ruangan Gedung SMK Negeri 7 Bandar Lampung  

No Jenis Jumlah Lokal 

1. Ruang Kelas  40 

2. Ruang Kepala Sekolah 1 

3. Ruang Guru  1 

4 Ruang Pelayanan Administrasi 2 

5 Ruang Wakil Kepala Sekolah 5 

6 Ruang Ketua Program Keahlian  8 

7. Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi 3 

8. Laboratorium Farmasi 2 

9. Laboratorium Keperawatan 2 

10. Laboratorium Bahasa 1 

11. Ruang Multimedia 1 

12. Ruang Perpustakaan  1 

13 Ruang Unit Produksi 1 

14 Ruang Osis, Koperasi, Pramuka, Dll 5 

15. Ruang Ibadah 1 

16. Ruang Toilet 20 



 

 

17.  Ruang Kantin Sekolah 1 

18.  Gedung Serba Guna (Aula)  1 

19.  Ruang Gudang 2 

 Sumber Data : Dokumen Sarana dan Prasarana SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung. 

B. Instrumen Penelitian 

Intsrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian yang digunakan untuk 

mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan 

digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.
1
 

Instrumen penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. 

Suharsimi Arikunto menyebutkan tujuan uji coba instrumen sebagai berikut : 

a. Untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam 

mengisi tes. 

b. Untuk mengetahui apakah butir-butir yang tertera dalam angket sudah 

memadai dan cocok dengan keadaan lingkungan.
2
 

Setelah melakukan uji coba maka dilakukan perhitungan analisis butir soal. 

1. Uji Validitas Insrumen 

Validitas adalah keadaan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan 

valid apabila tes hasil belajar tersebut (sebagai alat pengukur keberhasilan peserta 

didik) dengan secara tepat, benar, shahih atau abshah telah dapat mengukur  atau 
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mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik, setelah mereka 

menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu.
3
 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen nontest. Validitas ini 

dapat dihitung dengan teknik korelasi product moment. Korelasi product moment 

adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel yang kerap kali 

digunakan. Pada teknik korelasi product moment ini, kuat-lemah atau tinggi-

rendahnya korelasi antardua variabel yang sedang kita teliti dapat diketahui dengan 

melihat besar-kecilnya angka indeks korelasi, yang pada teknik korelasi product 

moment diberi lambang “r” (sering disebut “r” product moment). Angka indeks 

korelasi product moment ini diberi indeks dengan huruf kecil dari huruf-huruf yang 

dipergunakan untuk dua buah variabel yang sedang dicari korelasinya. Jadi apabila 

variabel pertama diberi lambang X dan variabel kedua diberi lambang Y, maka angka 

indeks korelasinya dinyatakan dengan lambang rxy.
4
 Jika sampel yang diteliti 

merupakan sampel besar (yaitu N = 30 atau di atas 30), makan cara mencari atau 

menghitung angka indeks korelasi “r” product moment dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu berupa Peta Korelasi atau Diagram Korelasi atau dikenal 

dengan nama Scatter Diagram. 
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Rumus yang dipergunakan ialah : 

    

∑     

 
  (   )(   )

(    )(    )
 

Dimana :  

∑     
Jumlah hasil perkalian silang (product of the moment), diantaranya    

frekuensi sel (f) dengan x‟ dan y‟ 

         
Nilai Korelasi pada variable x yang dapat dicari/diperoleh dengan rumus: 

    
∑   

 
 

     Deviasi standar skor x, dalam arti skor sebagai I unit (dimana I = I) 

     Deviasi standar skor y, dalam arti skor sebagai I unit (dimana I = I) 

  Number of cases
5
 

 

2. Hasil Uji coba Instrumen 

Uji validitas dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

bantuan software program SPSS.16.0.  Seleksi pada angket Pendidikan Agama Islam 

sebanyak 16 item pertanyaan, dan angket Kepribadian Islami Siswa sebanyak 16 item 

pertanyaan untuk menunjukan kelayakan item dalam penelitian diberikan kepada 25 

peserta didik kelas X di SMK  Negeri 7 Bandar Lampung.  Berdasarkan hasil analisis 

kevalidan butir soal yang telah diuji cobakan dengan bantuan software program 

SPSS.16.0, kemudian membandingkan dengan rtabel product moment dengan taraf 

signifikan 5%, dikatakan valid apabila rhitung ≥ 0,373 dan hasil uji validitasnya sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Pendidikan Agama Islam 

No Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Keterangan 

1 0.379 Valid  

2 0.314 Tidak Valid 

3 0.387 Valid 

4 0.602 Valid 

5 0.495 Valid 

6 0.244 Tidak Valid 

7 0.374 Valid 

8 0.386 Valid 

9 0.614  Valid 

10 0.426 Valid 

11 0.626 Valid 

12 0.655 Valid 

13 0.565 Valid 

14 0.432 Valid 

15 0.291 Tidak Valid 

16 0.092 Tidak Valid 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil uji validitas butir angket dalam tabel diatas, dapat diketahui 

bahwa dari angket pendidikan agama Islam sebanyak 16 butir angket hanya ada 12 

item angket yang memiliki harga validitas diatas 0,373 yaitu butir angket nomor 1, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  Adapun sisanya ada 4 butir angket yang gugur atau 

dihilangkan karena memiliki harga validitas dibawah 0,373 yaitu item butir angket 

nomor 2, 6, 15, 16. Hal ini berarti maka jumlah butir penyataan untuk kuesioner 

penelitian yang akan disebarkan kepada 28 siswa berjumlah 12 butir pernyataan.  

Sedangkan hasil perhitungan validitas instrument Kepribadian Islami Siswa, 

sebagai berikut : 

 

 



 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kepribadian Islami Siswa 

No Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Keterangan 

1 0.390 Valid  

2 0.238 Tidak Valid  

3 0.480 Valid  

4 0.421 Valid  

5 0.458 Valid 

6 0.394 Valid 

7 0.457 Valid 

8 0.214 Tidak Valid 

9 0.415 Valid 

10 0.419 Valid 

11 0.421 Valid 

12 0.388 Valid 

13 0.372 Tidak Valid  

14 0.417 Valid  

15 0.303 Tidak Valid  

16 0.430 Valid  

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil uji validitas angket kepribadian Islami siswa sebanyak 16 

butir angket hanya ada 12 item angket (seluruh) yang memiliki harga validitas diatas 

0,373 yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 dan sisa angket yang 

gugur atau dihilangkan karena memiliki harga validitas dibawah 0,373 sebanyak 4 

item angket (tidak ada). Berdasarkan hasil uji validitas instrumen angket yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 butir untuk angket atau kuesioner 

pendidikan agama Islam dan sebanyak 12 butir untuk angket atau kuesioner 

kepribadian Islami siswa. 

C. Deskripsi Data Penelitian 

Dari keseluruhan siswa-siswi kelas x SMK Negeri 7 Bandar Lampung yang 

Berjumlah 289 orang , diambil data sampel penelitiannya yaitu berjumlah 28 orang. 



 

 

Selanjutnya dari siswa-siswi yang dijadikan responden, diberikan sebuah 

angket penelitian yang didalamnya berisi 24 item pertanyaan, 12 item soal untuk 

pertanyaan variabel X dan 12 item soal untuk pertanyaan variabel Y. yang diharapkan 

nantinya dapat mengetahui hubungan antara Pendidikan Agama Islam dengan 

Kepribadian Islami Siswa. 

D. Analisis Data dan Interpretasi Data 

1. Analisis Data 

Data statistik yang akan dianalisa adalah skor-skor dari penyebaran angket 

siswa yang didapatkan dilapangan, kemudian data tersebut diolah melalui statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. 

a. Analisis Desfkriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. 

Tabel 4.6  

Tabel deskriptif  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAI 28 27.00 39.00 33.5714 3.64568 

KIS 28 28.00 46.00 36.6071 4.32340 

Valid N (listwise) 28     

  

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian 

terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan pada 



 

 

kedua variabel yang akan diteliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

bantuan SPSS 16. Pada ketentuan pengujian dengan taraf signifikansi 5%, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov 
Asymp. Sig Kesimpulan 

Pendidikan agama 

Islam dengan 

kepribadian Islami 

siswa  

0,618 0,839 Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data variabel keterampilan dasar mengajar guru dan minat belajar 

siswa terdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk pengujian statistik 

parametik.
6
 

c. Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel memiliki 

hubungan yang linier atau tidak.jika terdapat hubungan yang linier, maka regresi 

dapat dilanjutkan. Uji linieritas dilakukan menggunakan diviation from linierity 

dengan bantuan program SPSS 16. Hasil pengujian linieritas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

                                                             
6
Suliyanto, Statistika Non Parametik dalam Aplikasi Penelitian (Yogyakarta : Pinus Andi 

Offset Book Publisher, 2014), h. 15. 



 

 

Tabel 4.8 

Uji Linearitas 

Variabel 
Sig. Deviation 

from Linierity 

Taraf 

Sig. 
Ket. 

Pendidikan agama Islam 

dengan kepribadian Islami 

siswa 

1,736 0,157 Linier 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keterampilan dasar mengajar guru 

akidah akhlak memiliki hubungan yang linier dengan mimat belajar siswa karena 

memiliki nilai Sig. Deviation from Linierity di atas 0,05. 

d. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis yang ada dari masing-masing variabel normal dan 

memiliki keterikatan linier yang baik, maka dapat dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji korelasi product moment  dengan bantuan program 

SPSS 16. 

Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan yang positif antara Pendidikan 

agama Islam dengan kepribadian Islami siswa di kelas X SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung. Berikut ini hasil uji hipotesis dalam penelitian ini : 

Tabel 4.9 

Uji Hipotesis Korelasi Product Moment 

Korelasi rhitung 

Pendidikan agama Islam dengan kepribadian 

Islami siswa 
0,865 

 



 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rhitung sebesar 0,865. 

Kemudian untuk mengetahui apakah hubungan terebut signifikan atau tidak adalah 

dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan N 

= 28 didapatkan rtabel sebesar 0,373. Dari hasil analisis tersebut terlihat bahwa nilai 

rhitung  lebih besar dari nilai rtabel (0,865<0,373) maka Ha diterima, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam terdapat kepribadian 

siswa yang islami. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara pendidikan agama Islam dengan kepribadian islami siswa di SMK 

Negeri 7 Bandar Lampung. 

 Setelah keseluruhan data dihitung dan diletakkan di tabel korelasi (lihat tabel 

hasil perhitungan variabel X dan Y pada lampiran), selanjutnya hasil perhitungan 

tersebut akan diuji keabsahannya dengan rumus korelasi Product Moment sebagai 

berikut : 

 Diketahui : 

X = 1212 

Y = 1211 

X2 = 52492 

Y2 = 52417 

XY = 52422 

 N = 28 

 

 



 

 

Rumus : 

 rxy = 
  ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑ 
 
 (∑ ) ][  ∑  

 
 (∑ ) ]

 

 Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi yang dicari  

N : Number of cases  

∑   : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑  : Jumlah seluruh skor X 

∑  : Jumlah seluruh skor Y 
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 = 0.865 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.10 Interpretasi data 

Besarnya „r‟ product moment (rxy) Interpretasi 

0,00-0,20 
Antara variabel X dan Y terdapat 

korelasi yang sangat rendah sehingga 

korelasi itu diabaikan 

0,20-0,40 
 

Antara variabel X dan Y terdapat 

korelasi yang lemah atau rendah 

0,40-0,70 
 

Antara variabel X dan Y terdapat 

korelasi yang sedang atau cukup 

0,70-0,90 
 

Antara variabel X dan Y terdapat 

korelasi yang kuat atau tinggi 

0,90-1,00 
 

Antara variabel X dan Y terdapat 

korelasi yang sangat kuat 

 

 Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa hubungan pendidikan agama 

Islam dengan kepribadian Islami siswa sebesar 0,865 berarti korelasi antara variabel 

X dan variabel Y itu termasuk korelasi yang kuat atau tinggi. 

 Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan data dari „rxy‟ maka selanjutnya memberikan 

interpretasi terhadap angka indeks korelasi r product moment melalui cara sebagai 

berikut : 

a. Interpretasi dengan cara sederhana 

Interpretasi terhadap rxy dari perhitungan diatas ternyata angka korelasi antara 

variabel X dan variabel Y bertanda positif, berarti diantara kedua variabel tersebut 

terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. Dengan memperhatikan besarnya rxy yaitu 

0,865 Yang berkisar antara 0,70-0,90. Berarti terdapat korelasi yang positif antara 

variabel X dan variabel Y itu termasuk korelasi yang kuat atau tinggi. 



 

 

b. Interpretasi dengan cara r „Product Moment‟ 

Dengan melihat tabel r product moment,dengan df sebesar 28= n-2 yaitu 28-2 

=26. pada taraf signifikan 5% diperoleh rtabel = 0,373 dan taraf signifikan 1% 

diperoleh= 0.478. Karena rxy pada taraf signifikan 5% lebih besar dari pada rtabel yaitu 

0,865<0.373, maka pada taraf signifikan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima, dan pada 

taraf signifikan 1% juga lebih besar yaitu 0.865<0.478 Hipotesa Nihil (Ho) ditolak. 

Maka Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis Nihil (Ho) ditolak. 

 Berdasarkan hasil perhitungan korelasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pendidikan agama Islam di sekolah sudah mampu membentuk kepribadian 

siswa yang islami, maka dari itu dapat ditingkatkan oleh faktor eksternal yaitu dari 

pihak keluarga dan lingkungan masyarakat yang juga berperan penting terhadap 

pembentukan kepribadian islami siswa, karena kurangnya pantauan dari pihak 

keluarga akan pentingnya pendidikan Islam menjadi suatu keprihatinan bagi keluarga 

itu sendiri kelak dimasa yang akan datang. Sedangkan pendidikan agama Islam 

sangat berpengaruh terhadap kepribadian islami siswa, karena tujuan utama dari 

pendidikan agama Islam yaitu terbentuknya kepribadian yang muslim. 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pengolahan data dengan hasil perhitungan yang 

menggunakan rumus korelasi product moment, dihasilkan perolehan angka korelasi 

0,865 yang berada pada kisaran 0,70-0,90 maka antara variabel X dan Y termasuk 

korelasi yang kuat atau tinggi, maka terdapat hubungan yang signifikan antara 

Pendidikan Agama Islam dengan Kepribadian Islami siswa. 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Setelah melakukan penelitian ternyata Hipotesis alternatif diterima, 

sedangkan hipotesis nihil ditolak, yang menyatakan terdapat korelasi yang 

positif antara pendidikan agama Islam dengan Kepribadian islami siswa. 

Artinya pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMK Negeri 7 Bandar 

Lampung masih rendah, dan harus diperlakukan lagi kerjasama yang baik 

antara pihak sekolah dan keluarga siswa, jadi pendidikan agama islam 

tidak hanya diberikan disekolah, tetapi pihak keluarga pun ikut 

memberikan pendidikan agama Islam kepada anaknya. 

2. Pendidikan agama islam disekolah sudah memberikan pengetahuan 

kepada siswa, tetapi belum mampu membentuk kepribadian siswa yang 

islami, karena masih banyak yang harus dibimbing dan diarahkan lagi 

oleh pihak keluarga maupun lingkungan yang juga berperan penting 

terhadap pembentukan kepribadian islami siswa. 



 

 

3. Pelaksanaan pendidikan agama islam dikeluarga merupakan faktor 

terpenting demi tercapainya tujuan pendidikan agama Islam disekolah. 

Karena keluarga merupakan pendidikan informal keagamaan, dari sinilah 

anak sudah harus dilatih oleh orang tuanya, oleh karena itu diperlukan 

kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orangtua siswa demi 

tercapainya tujuan pendidikan agama islam, yaitu terbentuknya 

kerpibadaian siswa yang islami. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba mengutarakan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Untuk para guru sebagai pendidik hendaknya mendorong siswa untuk 

mengikuti pendidikan agama, sehingga terbentuklah suatu kepribadian 

yang utama, takwa dan tertanam dalam setiap diri anak didik. Khususnya 

guru pendidikan agama Islam dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya 

selalu dipersiapkan dengan baik dan teratur sehingga apa yang akan 

dicapai dari tujuan pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Serta 

selalu memperbaiki dan mencari cara-cara untuk meningkatkan 

kompetensi mengajar siswa. 

2. Orang tua diharapkan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan 

pihak sekolah (khususnya guru PAI) dalam rangka mengawasi keadaan 

siswa diluar lingkungan sekolah. 



 

 

3. Kepala sekolah diharapkan menjalin hubungan komunikasi yang baik 

dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka untuk 

mengetahui dan mengawasi keadaan siswa-siswi dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam di sekolah. 

4. Semua pihak yang ada disekolah yaitu guru, dan seluruh staffnya 

diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang islami, sehingga akan 

menjadi suri teladan bagi seluruh siswa. 
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Lampiran 1 

NAMA ANGGOTA SAMPEL 

 

No Nama Siswa No Nama Siswa 

1 Adi Ruswidian 15 Febri Prastyo 

2 Adhitya Ramadan 16 Gilang Ramadhan 

3 Aldi Saputra 17 Gino Saputra 

4 Asril Nurkholis 18 Gunawan 

5 Bagus Ramadhan 19 Idham Maulana 

6 Bima Ramadhan 20 Ipan Heriyansyah 

7 Dadan Sunkawa 21 M Hufron 

8 Deden Yoga Ramadhan 22 M Kurnia Fajar 

9 Dedi Irawan 23 M Oki Rajibhani 

10 Dicky Wahyudi 24 M Wahyu Saputra 

11 Dimas Arya Bagus 25 Rino Kusnaidi 

12 Eko Apriyanto 26 Robby Adi Pratama 

13 Fajar M 27 Salu 

14 Ferdinand Fikri 28 Sofian 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  RADEN INTAN  

LAMPUNG 

2017 

    

Nama : 

Kelas : 

(X) 

1. Siswa membaca Alqur’an setiap hari 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

b. Sering   d. Tidak Pernah 

2. Siswa selalu bersabar dalam segala hal 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

b. Sering   d. Tidak Pernah 

3. Siswa memiliki sifat bersyukur pada kehidupannya 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

b. Sering   d. Tidak Pernah 

4. Siswa menghafal surat-surat pendek 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

b. Sering   d. Tidak Pernah 

5. Siswa membiasakan shalat sunnah 

a. Selalu c. kadang-Kadang  



 

 

b. Sering   d. Tidak Pernah 

6. Siswa mengindari sifat hasad 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

b. Sering   d. Tidak Pernah 

7. Siswa bersedekah jika memiliki rezeki 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

b       Sering   d. Tidak Pernah 

8. Siswa menjauhi sifat dzalim terhadap sesama teman 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

9. Siswa menjauhi sifat riya’ pada temannya 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

10. Siswa membiasakan hidup bersih 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

11. Siswa berdisiplin terhadap waktu 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

12. Siswa selalu berbaik sangka (husnudzan)  

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 



 

 

 

(Y) 

 1. Siswa menerima perlakuan baik dari orang lain 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

2. Siswa berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

3. Siswa terbiasa hidup sehat 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

4. Siswa menegur teman apabila tidak berdoa di dalam kelas 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

 5. Siswa selalu gigih/giat dalam segala hal 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

 6. Siswa berpakaian sopan santun 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

 

 



 

 

 7. Siswa memiliki waktu yang tepat untuk bertamu 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

 8. Siswa menerima tamu dengan ikhlas 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

9. Siswa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

10. Siswa menjaga lisan pada sesama teman 

a. Selalu  c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

11. Siswa selalu berusha untuk berbuat baik 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

12. Siswa meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu bertoleransi yang tinggi 

a. Selalu c. kadang-Kadang  

 b       Sering   d. Tidak Pernah 

 



 

 

Lampiran 3 

Pendidikan Agama Islam 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 

1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 44 

2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 44 

3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 43 

4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 42 

5 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 42 

6 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 43 

7 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 44 

8 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 44 

9 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 43 

10 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 44 

11 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 45 

12 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 44 

13 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 45 

14 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 43 

15 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 43 

16 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 43 

17 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 43 

18 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 44 

19 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 44 

20 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 44 

21 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 43 

22 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 42 

23 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 44 

24 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 41 

25 4 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 3 41 

26 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42 

27 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 44 

28 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 44 

29 0,359 0,329 0,054 0,05 0,198 -0,08 0,458 0,132 -0,02 0,328 -0,08 0,152 1212 
 



 

 

Lampiran 4 

Kepribadian Islami Siswa 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 

1 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 43 

2 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 43 

3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 44 

4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 44 

5 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 44 

6 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 44 

7 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 45 

8 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4 42 

9 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 43 

10 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 43 

11 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 45 

12 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 43 

13 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 44 

14 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 43 

15 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 45 

16 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 41 

17 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 42 

18 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 42 

19 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 44 

20 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 44 

21 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 40 

22 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 44 

23 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 42 

24 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 43 

25 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 42 

26 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 45 

27 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 44 

28 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 43 

29 0,205 0,198 -0,08 0,137 0,437 0,336 0,111 0,391 0,164 0,068 0,251 0,179 1211 
 



 

 

Lampiran 5 

NAMA SISWA UJI COBA VALIDITAS 

No Nama Siswa 

1 Adi Kusuma Atmaja 

2 Agus Prastyo  

3 Ahmad Rifa’i  

4 Ahmad Hadi Masruri 

5 Alfi Rohman  

6 Bahrudin  

7 Edi Setiawan  

8 Eko Setyo  

9 Faisal Abdul Wahid  

10 Imron Ariyadi  

11 Irwan Irsyandi  

12 Kurnia Wijaya 

13 M. Adi Nur Ridwan  

14 M. Riswan  

15 Rahmat Suyanto 

16 Rian Nur Rahman 

17 Sigit Pambudi 

18 Satria Purnama  



 

 

19 Tajuddin fuadi 

20 Triyatno 

21 Wahyu Firmansyah 

22 Wendi Nurdiansyah 

23 Yayan Kurniawan  

24 Yunus Febrianto 

25 Zainal Abidin 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

 Korelasi rxy 

NO X Y X2 Y2 XY 

1 44 43 1936 1849 1892 

2 44 43 1936 1849 1892 

3 43 44 1849 1936 1892 

4 42 44 1764 1936 1848 

5 42 44 1764 1936 1848 

6 43 44 1849 1936 1892 

7 44 45 1936 2025 1980 

8 44 42 1936 1764 1848 

9 43 43 1849 1849 1849 

10 44 43 1936 1849 1892 

11 45 45 2025 2025 2025 

12 44 43 1936 1849 1892 

13 45 44 2025 1936 1980 

14 43 43 1849 1849 1849 

15 43 45 1849 2025 1935 

16 43 41 1849 1681 1763 

17 43 42 1849 1764 1806 

18 44 42 1936 1764 1848 

19 44 44 1936 1936 1936 

20 44 44 1936 1936 1936 

21 43 40 1849 1600 1720 

22 42 44 1764 1936 1848 

23 44 42 1936 1764 1848 

24 41 43 1681 1849 1763 

25 41 42 1681 1764 1722 

26 42 45 1764 2025 1890 

27 44 44 1936 1936 1936 

28 44 43 1936 1849 1892 

Jumlah 1212 1211 52492 52417 52422 

HASIL 0,865893 
 



 

 

Lampiran 7 

TABEL NILAI R STATISTIKA 

Tingkat Signifikansi 

Df 0,1 0,05 0,02 0,01 0,0005 

1 0,9877 0,9969 0,9995 0,9999 1,0000 

2 0,9000 0,9500 0,9800 0,9900 0,9990 

3 0,8054 0,8783 0,9343 0,9587 0,9911 

4 0,7293 0,8114 0,8822 0,9172 0,9741 

5 0,6694 0,7545 0,8329 0,8745 0,9509 

6 0,6215 0,7067 0,7887 0,8343 0,9249 

7 0,5822 0,6664 0,7498 0,7977 0,8983 

8 0,5494 0,6319 0,7155 0,7646 0,8721 

9 0,5214 0,6021 0,6851 0,7348 0,8470 

10 0,4973 0,5760 0,6581 0,7079 0,8233 

11 0,4762 0,5529 0,6339 0,6835 0,8010 

12 0,4575 0,5324 0,6120 0,6614 0,7800 

13 0,4409 0,5140 0,5923 0,6411 0,7604 

14 0,4259 0,4973 0,5742 0,6226 0,7419 

15 0,4124 0,4821 0,5577 0,6055 0,7247 

16 0,4000 0,4683 0,5425 0,5897 0,7084 

17 0,3887 0,4555 0,5285 0,5751 0,6932 

18 0,3783 0,4438 0,5155 0,5614 0,6788 

19 0,3687 0,4329 0,5034 0,5487 0,6652 

20 0,3598 0,4227 0,4921 0,5368 0,6524 

21 0,3515 0,4132 0,4815 0,5256 0,6402 

22 0,3438 0,4044 0,4716 0,5151 0,6287 

23 0,3365 0,3961 0,4622 0,5052 0,6178 

24 0,3297 0,3882 0,4534 0,4958 0,6074 

25 0,3233 0,3809 0,4451 0,4869 0,5974 

26 0,3172 0,3739 0,4372 0,4785 0,5880 

27 0,3115 0,3673 0,4297 0,4705 0,5790 

28 0,3061 0,3610 0,4226 0,462 0,5703 

 


