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ABSTRAK 

 

Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Selain itu, diyakini ada faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu self efficacy (keyakinan diri) yang diartikan sebagai keyakinan 

seseorang atas kemampuan yang dimilikinya. Keyakinan tersebut 

mendorong seseorang untuk mencapai keberhasilan dan mampu dalam 

menghadapi kesulitan saat menggerjakan tugas. Namun, pentingnya 

self efficacy (keyakinan diri) tidak dirasakan oleh peserta didik, seperti 

halnya peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Tumijajar, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Sebelum mereka mengerjakan tugas, beberapa 

diantaranya beranggapan bahwa peserta didik yang pandai belum 

tentu selalu mendapatkan nilai bagus. Padahal tingginya hasil belajar 

tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepandaian seseorang, melainkan 

dipengaruhi oleh faktor lain, dimana jika faktor tersebut menghambat 

peserta didik, maka berpengaruh pada hasil belajar. Berdasarkan latar 

belakang, permasalahan pada penelitian ini adalah apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara self efficacy (keyakinan diri) pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X di SMA Negeri 1 

Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 

antara self efficacy (keyakinan diri) pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Sampel penelitian sebanyak 67 peserta didik, yang ditentukan dengan 

tehnik nonprobability tipe sensus atau sampling total. Tehnik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan 

dokumentasi. Uji prasayarat analisis menunjukan bahwa data 

berdsitrubusi normal, tehnik hipotesis menggunakan Uji- t satu atau 

one sample t-test. Hasil penelitian menunjukan thitung sebesar 12.158, 

Ttabel diperoleh  dengan df 66, sig 5% (1 tailed) = 1.670. Karena thitung > 

Ttabel (12.158 > 1.670)kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima atau 

self efficacy (keyakinan diri) berpengaruh signifikan pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X di SMA Negeri 1 

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Kata kunci : Self Efficacy (Keyakinan diri), Hasil Belajar, 

Pendidikan Agama   Islam 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







vi 
 

MOTTO 

 

                      

 (۹۳۱علي عمران:) 

 

Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman’. 

(QS: Al Imran : 139)
1
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid, Terjemah Tafsir untuk 

Wanita, (Bandung: Marwah, 2009), h. 66 
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BAB I 

PENDAHULUHAN 

  

A. Penegasan Judul  

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, 

maka perlu adanya penjelasan atau penegasan judul terlebih 

dahulu untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman 

dalam memakai beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi 

dengan harapan bisa memperoleh gambaran yang jelas dari 

makna yang di maksud. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Self 

Efficacy (Keyakinan Diri) Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas X di SMA Negeri 1 Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang Barat “.  

Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah keadaan yang ada hubungan 

timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 

mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi.
1
 

Jadi, dapat diketahui bahwa pengaruh adalah 

penyebab dari sesuatu yang terjadi atau mengubah 

sesuatu hal dalam bentuk yang diinginkan.  

2. Self Efficacy (Keyakinan Diri) 

Keyakinan diri adalah penilaian diri terhadap 

kemampuan diri untuk mengatur dan  melaksanakan 

suatu tindakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin 

dicapai
2
. 

                                                           
      

1
 Departemen Pendidikan, Kamus besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia, 2007), h.78 
2
Syamsul Yusuf & Achmad Jutika Nurishan, Teori Kepribadian, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), h. 135 
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Jadi, dapat dimengerti bahwa efikasi diri 

merupakan keyakinan diri yang dimiliki oleh setiap 

individu terhadap kemampuannya dalam mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang didapat oleh 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.
3
 

Jadi, dapat dipahami bahwa hasil belajar 

merupakan suatu hasil yang telah dicapai oleh peserta 

didik selama proses belajar mengajar berlangsung. 

4. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah “suatu usaha 

untuk membina serta mengasuh peserta didik agar dapat 

memahami ajaran Islam secara keseluruhan”.
4
 

Berdasarkan pada pengertian di atas,  dapat 

diketahui bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu 

instansi pendidikan dengan memberikan materi tentang 

Agama Islam baik berupa teori maupun praktik kepada 

orang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Agama 

Islam.  

5. SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tempat penelitian ini dilakukan di SMAN 1 

Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 

merupakan jenjang pendidikan menengah atas pada 

pendidikan formal di Indonesia setelah menempuh 

pendidikan menengah pertama (SMP). Sekolah 

menengah atas (SMA) di tempuh dalam waktu 3 tahun. 

Pengelolaan SMA Negeri di Indonesia dulunya dibawah 

                                                           
3
Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, 

(Jakarta: PT Renika Cipta, 2003), h. 37-38 
4
Abdul majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Komputer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2004), h. 130  
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naungan Departemen Pendidikan Nasional. Namun 

sekarang menjadi tanggung jawab Pemerintahan 

Provinsi.  

Berdasarkan istilah yang sudah dijelaskan maka 

yang dimaksudkan dengan judul “Pengaruh Self Efficacy 

(Keyakinan diri) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas X di SMAN 1 Tumijajar kabupaten Tulang 

Bawang Barat” secara keseluruhan yaitu bagaimana Self 

efficacy (Keyakinan diri) dapat berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

kelas X di SMAN I Tumijajar.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Self Efficacy (Keyakinan 

diri) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X di 

SMAN 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Alasan 

penulis memilih judul ini dikarenakan beberapa hal yakni:  

1. Penulis ingin mengetahui pengaruh yang signifikan antara  

self efficacy (keyakinan) diri  terhadap peserta didik dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

2. Self efficacy (keyakinan diri) merupakan keyakinan 

terhadap kemampuannya sendiri dalam mencapai hasil 

belajar yang diinginkan. Namun tidak jarang ada peserta 

didik yang keyakinan dirinya menurun. Penulis ingin 

mencari tahu tentang mengapa rasa keyakinan diri pada 

peserta didik dapat menurun dalam melakukan atau 

mencapai sesuatu yang diinginkan.  

 

C. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada dasarnya adalah “usaha seseorang atau 

peserta didik  yang dilakukan secara  sadar untuk menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia  yang ada pada 



 

 
 

4 

peserta didik dengan cara mendorong serta memfasilitasi 

kegiatan belajar mereka”.
5
  

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting 

dan harus terpenuhi bagi setiap individu, dan menjadi salah satu 

modal penting untuk memajukan suatu bangsa, karena 

kesejahteraan serta kemajuan  suatu bangsa akan terjunjung 

tinggi dimata dunia, jika dilihat dari tingkat pendidikan. 

Pendidikan juga dapat menjamin keberlangsungan hidup serta 

meningkatkan sumber daya manusia (SDA) yang berkualitas. 

Dalam al-Qur’an surat Mujadalah 11, Allah menjelaskan :  

                     

                       

                     

       (۱۱:المخادلة)  

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”.
6
 (Q.S Al-

Mujadilah:11) 

 

                                                           
5
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta :  PT RajaGrafindo 

Persada, 2012), h. 1 
6
 Departemen Agama RI, Al Qur’an Tajwid, Terjemah Tafsir untuk 

Wanita, (Bandung: Marwah, 2009), h. 542 
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Berdasarkan ayat tersebut, melalui proses pendidikan, 

seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang mendasari 

perkembangan teknologi yang sangat modern serta dapat 

berperan penting dalam mengembangkan daya pikir manusia, 

serta pendidikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 

kualitas diri manusia, yang sebagaimana telah dijanjikan oleh 

Allah swt, bahwa orang yang berilmu akan diberikan 

kedudukan yang tinggi. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1  ayat (1) yang 

berbunyi: 

“Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar 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”.
7
 

 

Keberhasilan pendidikan disekolah dapat dilihat dari 

sejauh mana tujuan pembelajaran dapat diselenggarakan. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil belajar yang didapat oleh peserta didik 

dari sekolah itu sendiri. Hasil belajar adalah “penguasaan yang 

diperoleh peserta didik setelah belajar yang di dapat oleh 

peserta didik dari sekolah itu sendiri.
8
 

Dalam pembelajaran hasil belajar dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu dari dalam diri atau dari luar faktor 

internal meliputi, kondisi fisik, kondisi panca indra dan 

psikologi (bakat,minat, kecerdasan, motivasi serta kemampuan 

kognitif). Sedangkan faktor eksternal meliputi seperti 

lingkungan baik alam,dan sosial, dan instrumental baik 

                                                           
7
Undang-undang dan peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, 

Direktorat Jendral Pendidikan  Islam Depertemen Agama RI, (Bandung : 

Permana, 2006), h. 37 
8
Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2008). h. 158-160 
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kurikulum atau bahan ajar guru, sarana dan fasilitas sekolah 

serta manajemen.
9
 

 

Salah satu yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah 

Self Efficacy (keyakinan diri), yang merupakan “keyakinan  

terhadap kemampuannya sendiri untuk memperlihatkan tingkah 

laku yang akan menunjukan hasil belajar yang diinginkan”.
10

  

Jadi, Self efficacy (keyakinan diri) merupakan suatu 

bentuk keyakinan diri pada seseorang dalam melakukan 

berbagai hal, salah satunya yaitu pada saat peserta didik sedang 

mengerjakan tugas sekolah, maka peserta didik tersebut harus 

mempunyai keyakinan diri untuk dapat mengerjakan tugas 

dengan sangat baik dikelas. Akan tetapi jika peserta didik 

mempunyai rasa keyakinan diri yang rendah dia cenderung 

lebih memilih mengerjakan tugas yang dianggapnya mudah dan 

tidak menantang, sehingga peserta didik kurang memiliki 

wawasan yang luas. Selain itu peserta didik yang memiliki 

Keyakinan diri yang rendah akan memilih untuk tidak 

mengerjakan tugasnya, karena karena memiliki rasa mood yang 

buruk karena dia tidak yakin akan kemampuannya dalam 

dirinya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X IPA 1 dan X IPA 2 

SMAN 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, masih 

banyak peserta didik yang merasa bahwa dirinya tidak yakin 

akan kemampuannya, pada X IPA1 peserta didik yang kurang 

yakin akan kemampuannya mencapai 33,33% dan di X IPA 2 

mencapai hingga 38,232%.
11

 Hal tersebut dapat dilihat dari 

                                                           
9
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi  Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 107  
10

 Syamsul Yusuf LN, Juantika Nurihsan, Teori Kepribadian, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008), h.135 

 
11

Al Maidah, Hasil Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam kelas 

X SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat,  Rabu  09  Desember 2020.  
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kegiatan peserta didik selama pembelajaran berlangsung 

dibawah ini :  

Tabel 1.1  

Masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik X 

IPA 1 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  Semester 

Ganjil 

No Masalah-masalah yang 

terjadi pada peserta 

didik  

Jumlah 

(Peserta 

didik) 

Presentase 

1 Kurang berani untuk 

bertanya  

8 24,242% 

2 Merasa tidak yakin akan 

kemampuan dirinya  

11 33,33% 

3 Cenderung ragu-ragu 

dalam mengerjakan tugas  

9 27,27% 

4 Sikap guru yang kurang 

disenangi  

5 15,15% 

 

Tabel 1.2 

Masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik X 

IPA 2 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Semester 

Ganjil 

No Masalah-masalah yang terjadi 

pada peserta didik 

Jumlah 

(Peserta 

didik) 

Presentase 

1 Kurang berani untuk bertanya  7 14,70% 

 

2 Merasa tidak yakin akan 

kemampuan dirinya 

13 38,23% 
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Berdasarkan pada tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa 

banyak peserta didik yang merasa tidak yakin akan kemampuan 

dirinya sehingga menyebabkan peserta didik cenderung ragu-

ragu dalam mengerjakan tugas latihan dan beberapa dari mereka 

ada yang kurang menyukai sikap gurunya. 

Dari uraian di atas  maka penelitian ini  mengkaji lebih 

lanjut tentang seberapa besar  Pengaruh yang signifikan antara 

self efficacy (keyakinan diri) pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Self Efficacy 

(keyakinan diri) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas X di SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat”.  

 

D. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka 

penulis telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Adanya peserta didik yang kurang memiliki rasa 

keyakinan diri dalam kemampuan belajar khususnya pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

2. Ada keyakinan pada peserta didik jika hanya peserta 

didik pandai yang mendapatkan nilai yang baik.  

3. Adanya keyakinan peserta didik yang menurun terhadap 

kemampuan yang dimiliki  

jika mendapatkan nilai buruk  

 

 

3 Cenderung ragu-ragu dalam 

mengerjakan tugas  

10 29,41% 

4 Sikap guru yang kurang di senangi  4 11,76% 
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E. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

diatas, maka untuk menghindari permasalahan yang meluas 

perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Self efficacy (keyakinan diri) yang 

akan diteliti hanya pada keyakinan diri dalam bidang 

pendidikan”.  

 

F. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada indentifikasi masalah diatas, masalah 

pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “Apakah Self 

Efficacy (keyakinan diri) berpengaruh signifikan pada mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam kelas X di SMAN 1 

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat” 

 

G. Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh yang signifikan antara Self Efficacy (keyakinan diri) 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X di 

SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat 

  

H. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tambahan dan dapat 

memberikan sumbangan serta masukan apabila akan 

dikembangan untuk penelitian selanjutnya mengenai 

pengaruh keyakinan diri terhadap hasil belajar.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah  
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Memberikan masukan permasalahan pembelajaran 

akibat keragaman kemampuan pada peserta didik.  

b. Bagi Guru 

Dapat memberikan masukan bagi guru dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar  peserta didik pada mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam. 

 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai tempat untuk pelatihan dan studi banding 

antara teori yang sudah didapat diperkuliahan 

dengan praktik yang sebenarnya diterapkan dalam 

dunia kependidikan, sehingga nantinya dapat 

dijadikan bekal dalam peningkatan hasil belajar 

peserta didik. 

 

I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Beberapa penelitian yang relevan yang diambil oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Tania Nur Hanifah, dengan judul “Pengaruh Efikasi 

diri Terhadap Kemandirian Belajar Siswa kelas XI 

Akuntansi SMKN 1 Bandung”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa efikasi diri mempunyai 

pengaruh sebesar 32,26% terhadap peningkatkan 

variabel kemandirian belajar, setengah dari jumlah 

populasi siswa pada kelas XI Akutansi mempunyai 

tingkat efikasi diri yang cukup baik dalam mata 

pelajaran Akutansi Keuangan yang secara umum 

cukup optimal dalam keyakinan diri melakukan 
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berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan.
12

  

2. Fitria Oktafianti, dengan judul “Perbedaan Hasil 

Belajar dan Keyakinan Diri pada Siswa yang 

diberikan Feedback setelah Penggunaan Quizizz 

dengan Plickers”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar dan 

keyakinan diri pada siswa yang diberikan feedback 

setelah penggunaan Quizizz dengan Plickers. Hasil 

belajar siswa pada kelas yang diberikan feedback 

setelah penggunaan Quizizz dengan Plickers 

termasuk kedalam kategori baik dan kelas kontrol 

termasuk ke dalam kategori cukup baik.
13

  

3. Reni Respita, dengan judul “Pengaruh Gaya Belajar 

dan Keyakinan Diri terhadap Hasil Belajar kelas X 

di SMK Negeri 3 Padang”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa gaya belajar dan keyakinan diri 

secara bersama-sama mempengaruhi hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran akuntansi di kelas X 

SMK Negeri 3 Padang dengan tingkat sumbangan 

kedua variabel bebas terhadap variabel terikat 

adalah sebesar 36,8% dan sisanya 63,2% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini.
14

  

4. Dewi Sri Wahyuni, dengan judul “Pengaruh Efikasi 

Diri, Cara Belajar, Persepsi Siswa tentang 

                                                           
12

Tania Nur Hanifah, “Hubungan Self Efficacy dengan Prestasi Belajar 

Siswa Akselerasi”, Jurnal Pendidikan Akuntasi dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, 

(2017), h.107-116.  Doi.10.17509/jpak.v.5i2.15411 

http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK 
13

 Fitria Oktafianti, “ Perbedaan Hasil Belajar dan Keyakinan Diri 

pada Siswa yang diberikan Feedback setelah Penggunaan Quizizz dengan 

Plickers”, Assimilation:Indonesian Journal of Biology Education, Vol 4, No. 

1, (2021), 1-8 
14

 Reni Respita, “Pengaruh Gaya Belajar dan Keyakinan Diri terhadap 

Hasil Belajar kelas X  di SMK Negeri 3 Padang”, Journal of  

MultidisciplinaryResearch and Development,Vol 2, Issue 3, (2020), :68-74 

http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK
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Komunikasi Guru dan Persepsi Siswa tentang 

Perhatian Orangtua Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas XI MAN di Kota Palu”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa persepsi siswa tentang 

perhatian orang tua berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar, hal ini tunjukkan 

dengan hasil estimasi yang diperoleh   

=0,181 yang bernilai positif.
15

 

5. Fatiya Rosyida, dengan judul “Pengaruh Kebiasaan 

Belajar dan Efikasi Diri Terhadap Hasil Belajar 

Geografi Di SMA Widang Tuban”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kebiasaan belajar 

dan efikasi diri secara signifikan  

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dengan 

sumbangan efektif sebesar 65,27%.
16

 

Tabel 1.3 

Persamaan dan perbedaan Skripsi Peneliti dengan Penelitian 

Terdahulu 

No Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  

 

Jurnal 

penelitian 

oleh Tania 

Nur 

Hanifah 

a. Jenis 

penelitian 

kuantitatif 

b. 

Menggunaka

n studi 

a.Penelitian ini 

menggunak

an metode 

deskriptif 

dan 

verifikatif 

                                                           
15

 Dewi Sri Wahyuni, “Pengaruh Efikasi Diri, Cara Belajar, Persepsi 

Siswa tentang Komunikasi Guru dan Persepsi Siswa tentang Perhatian 

Orangtua Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI MAN di Kota Palu”, Jurnal 

Matematika dan Pembelajarannya, Vol 2, No. 2, (2016): 30-40 
16

 Fatiya Rosyida, “ Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Efikasi Diri 

Terhadap Hasil Belajar Geografi Di SMAWidang Tuban”, Jurnal Pendidikan 

Geografi, No. 21, (2016):17-28 
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lapangan 

(field search) 

berupa 

angket 

b. Tehnik 

sampling 

yang 

digunakan 

adalah 

sampling 

jenuh 

2.  Jurnal 

penelitian 

oleh Fitria 

Oktafianti 

a. Meneliti 

keyakinan 

diri dan hasil 

belajar 

b. 

Menggunaka

n pendekatan 

kuantitatif 

a. 

Menggunak

an tehnik 

purposive 

sampling. 

b. 

Menggunak

an 

instrument 

hasil belajar 

ranah 

kognitif 

yang diukur 

yaitu C2,C3 

dan C4 

c. 

Menggunak

an aplikasi 

berupa 

Quizizz dan 

Plickers 

d. Penelitian ini 

menggunak

an metode 

quasi e 

xsperiment 

dengan 

diseain non-
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equivalent 

control 

group 

 

3.  Jurnal 

penelitian 

oleh Reni 

Respita 

a.  Meneliti 

pengaruh 

keyakinan 

diri dan hasil 

belajar 

b. Instrument 

penelitian 

menggunaka

n angket 

a. 

Menggunak

an tehnik 

propational 

random 

sampling 

untuk 

menarik 

sampel 

b.  

Menggunak

an tehnik 

analisis 

deskriptif 

c. Jenis 

penelitan ini 

adalah 

deskriptif 

korelasional 

4.  Jurnal 

penelitian 

oleh Dewi 

Sri 

Wahyuni 

a. 

Menggunaka

n pendekatan 

kuantitatif 

 

a. Jenis 

penelitian 

yag 

digunakan 

adalah ex 

post facto 

b. 

Menggunak

an tehnik  

random 

sampling 
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c. 

Menggunak

an 

instrument 

tes dan non 

tes 

 

5.  Jurnal 

penelitian 

oleh 

Fatiya 

Rosyida 

a.Menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

b.Tehnik 

pengumpulan 

data 

menggunaka

n angket 

a. 

Menggunak

an tehnik 

analisis 

deskriptif 

b. 

Pengambila

n sampel 

menggunka

n tehnik 

cluster 

sampling 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Self Efficacy (keyakinan Diri) 

a. Pengertian Self Efficacy (keyakinan Diri) 

Self efficacy berasal dari bahasa inggris yang 

tersusun atas dua kata yaitu “self” yang berarti diri 

dan “efficacy” yang berarti efikasi. Self efficacy 

pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura 

dalam teori sosialnya. Beliau mendefinisikan self 

efficacy  yakni.
1
 : 

 “Self efficacy sebagai kepercayaan seseorang 

terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk 

menghasilkan tingkat kemampuan yang ditinjau 

dalam belajar yang mempengaruhi setiap kejadian 

yang terjadi dalam hidupnya. Self efficacy 

menentukan bagaimana perasaan seseorang, 

berfikir, memotivasi diri dan berprilaku”. 

 

Efikasi adalah penilaian diri, apakah dapat 

melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat 

atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai 

dengan yang dipersyaratkan. Berbeda halnya 

dengan cita-cita yang mengambarkan sesuatu yang 

ideal yang seharusnya (dapat dicapai), efikasi 

hanyalah menggambarkan penilaian kemampuan 

diri. 
2
 

Menurut Baron dan Byrne, efikasi diri 

adalah sebagai evaluasi seseorang mengenai 

                                                           
1
 Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang : UMM Press, 2014), h. 

284 
2
 Ibid, h. 344
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kemampuan atau kompetensi dirinya untuk 

melakukan suatu tugas, mencapai tujuan dan 

mengatasi hambatan.  Menurut Bandura, efikasi 

diri adalah keyakinan individu mengenai 

kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau 

tindakan yang di perlukan untuk mencapai hasil 

tertentu.
3
  

Menurut Bandura, efikasi diri “mengacu 

pada keyakinan suatu kemampuan seseorang untuk 

mengatur dan melaksanakan rencana tindakan 

yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.  Efikasi diri mempengaruhi bagaimana 

orang berpikir, merasa memotivasi diri dan 

bertindak”.
4
  

Jadi, menurut beberapa pendapat di atas, 

dapat pahami bahwa seseorang dengan efikasi diri 

tinggi yakin bahwa mereka mampu melakukan 

sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian 

disekitarnya, sedangkan seseorang dengan efikasi 

diri rendah menganggap dirinya tidak mampu 

mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya.  

b. Sumber Self Efficacy (keyakinan diri) 

Dalam sistem Bandura, perubahan tingkah 

laku kuncinya adalah “perubahan efikasi diri, 

efikasi diri atau keyakinan diri dapat diperoleh, di 

tingkatkan atau diturunkan, dengan salah satu atau 

gabungan dari ke-empat sumber”, yaitu. 

1) Pengalaman Performasi 

2) Pengalaman keberhasilan orang lain 

                                                           
3
 M .Nur Ghufron & Rini Risnawati S, Teori-teori Psikologi, 

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012),h. 73 
4
M. Andi Setiawan, Model Konseling Kelompok Teknik Problem 

Solving Teori dan Praktik untuk Meningkatkan  Self Efficacy Akademik, 

(Jogjakarta:Grup Penerbit CV Budi Utami, 2018, h. 25 
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3) Peruasi sosial  

4) Keadaan emosi. 
5
 

         Adapun dapat diuraikan sebagai berikut:  

a) Pengalaman performasi 

Pengalaman performasi yaitu 

prestasi yang pernah dicapai pada 

masa lalu, sebagai sumber, 

Pengalaman performasi menjadi 

pengubah efikasi diri yang sangat kuat 

pengaruhnya. Prestasi pada masa lalu 

yang baik akan meningkatkan efikasi 

diri sehingga dapat mengurangi 

kegagalan, yang dapat menurunkan 

pengalaman keberhasilan orang lain 

diperoleh dari media sosial, efikasi 

diri akan meningkat ketika melihat 

keberhasilan orang lain, begitupun 

sebaliknya efikasi diri akan menurun 

ketika mengamati seseorang yang 

kemampuanya sama dengan dirinya 

yang juga gagal. 

b) Pengalaman keberhasilan orang lain 

          Melalui melihat atau mengamati 

keberhasilan seseorang yang memiliki 

kemampuan yang sebanding dalam 

mengerjakan tugas, akan 

meningkatkan keyakinan pengamat 

bahwa ia juga bisa berhasil. Begitu 

sebaliknya, bila pengamat mengetahui 

bahwa seseorang dengan kemampuan 

yang sama dengannya mengalami 

                                                           
5
Alwilso, Psikologi pendidikan, (Malang:UMM Press, 2012), h. 288-

289 
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kegagalan, maka dapat menurunkan 

keyakinan pengamat terhadap 

kemampuan yang ia miliki serta akan 

menurunkan usaha mereka.  

c) Persuasi sosial 

            Efikasi diri juga dapat diperoleh, 

diperkuat serta dilemahkan melalui 

persuasi sosial. Dampak pada sumber 

ini sangat terbatas, tetapi pada kondisi 

yang tepat persuasi dari orang lain 

dapat mempengaruhi efikasi diri, 

yaitu ketika pada kondisi rasa percaya 

yang diberikan pada pemberi persuasi. 

d)  Keadaan Emosi  

Keadaan emosi yang mengikuti suatu 

kegiatan akan mempengaruhi 

keyakinan diri dibidang kegiatan 

tersebut. Emosi yang kuat, takut, 

cemas, dapat mengurangi keyakinan 

diri, tetapi bisa menyebabkan 

peningkatan emosi (yang tidak 

berlebihan). 

Jadi, dapat dimengerti bahwa 

keyakinan diri mempunyai  4 sumber 

yaitu : Pengalaman performasi, yang 

berarti prestasi yang pernah dicapai 

pada masa lalu, Pengalaman 

keberhasilan orang lain yang berarti  

keyakinan diri akan meningkat ketika 

mengamati keberhasilan orang lain, 

begitupun sebaliknya, Persuasi sosial 

berarti komunikasi yang digunakan 

untuk menyakinkan atau 

mempengaruhi  orang lain, dan yang 

terakhir adalah keadaan emosi yang 
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berarti emosi yang kuat, dapat 

mengurangi keyakinan diri, tetapi 

juga bisa menyebabkan peningkatan 

emosi yang tidak berlebihan.  

c. Aspek- aspek Efikasi Diri  

Bandura, efikasi diri pada diri tiap individu 

akan berbeda antara satu individu dengan individu 

yang lainnya berdasarkan tiga dimensi. Berikut ini 

adalah tiga dimensi tersebut.  

1) Dimensi Tingkat (level) 

2) Dimensi Kekuatan (strength) 

3) Dimensi Generalisasi (generality)
6
 

Adapun dapat diuraikan sebagai berikut:  

a) Dimensi Tingkat (level) 

         Dimensi ini berkaitan dengan derajat 

kesulitan tugas ketika individu merasa 

mampu untuk melakukannya. Apabila 

individu dihadapkan pada tugas-tugas yang 

di susun menurut tingkat kesulitannya, maka 

efikasi diri individu mungkin akan terbatas 

pada tugas-tugas yang mudah, sedang atau 

bahkan meliputi tugas-tugas yang paling 

sulit,  

b) Dimensi Kekuatan (strength) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat 

kekuatan dari keyakinan atau pengharapan 

individu mengenai kemampuannya. 

Pengharapan yang lemah mudah digoyahkan 

oleh pengalaman-pengalaman yang tidak 

mendukung. Sebaliknya pengharapan yang 

                                                           
6
 M.Nur Ghufron & Rini Risnawita S, Teori- Teori Psikologi, h. 80 

 



 

 
 

22 

mantap mendorong individu tetap bertahan 

dalam usahanya.  

c) Dimensi Generalisasi (generality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas 

bidang tingkah laku yang mana individu 

merasa yakin akan kemampuannya. Apakah 

terbatas pada suatu aktivitas dan situasi 

tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan 

situasi yang bervariasi. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa  aspek-

aspek keyakinan diri pada tiap individu akan 

berbeda dengan individu lainnya, 

berdasarkan dengan tiga dimensi yaitu 

dimensi tingkat (level), dimensi kekuatan 

(strength). Dan dimensi generalisai 

(generality). 

d. Ciri-Ciri Yang Memiliki Self Efficacy Tinggi Dan 

Rendah  

Orang yang mempunyai self efficacy yang 

tinggi mempunyai ciri-ciri tertentu yang 

membedakan dari orang-orang yang memiliki self 

efficacy rendah.  

Ciri-ciri individu dengan self efficacy tinggi : 
7
  

1). Individu merasa yakin akan berhasil  

2). Kinerja tinggi dalam mengerjakan tugas (hasil 

cepat di dapat) 

3). Gigih sampai tujuan tercapai  

4). Memikul tanggung jawab secara pribadi dan 

menginginkan hasil dari   kemampuan yang 

optimal (mandiri)  

                                                           
7
 Nurul Fitriani, EM , Agus Subekti, Puri Aquarisnawati, Pengaruh 

antara Kematangan Emosi dan Self Efficacy Terhadap Craving pada 

pengguna Nrakoba (Insan Vol 13, No 02. 2015).h 112 
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5). Mampu mengontrol stress dan kecemasan  

6). Menganggap tugas sebagai pekerjaan yang 

menarik 

7). Kreatif dan inovatif . 

 Sebaliknya, individu yang memiliki self 

efficacy yang rendah memiliki Ciri-ciri individu 

yang memiliki self efficacy rendah:  

1) Individu merasa tidak yakin akan berhasil 

2) Kinerja lemah dalam mengerjakan tugas 

3) Tidak mempunyai kegigihandalam 

menciptakan tujuan.  

4) Kurang memiliki tanggung jawab secara 

pribadi dan kurang meginginkan hasil dari 

kemmapuan optimalnya 

5)  Menganggap tugas sebagai pekerjaan yang 

tidak menarik  

6)  Tidak kreatif dan inovatif .  

e. Indikator Self Efficacy (Keyakinan diri) 

Indikator keyakinan diri mengarah pada dimensi 

efikasi diri, yaitu level, strength dan generality dari 

efikasi diri, yaitu
8
:  

1) Yakin dapat mengerjakan tugas tertentu, 

peserta didik yakin dapat mengerjakan tugas 

tertentu yang dimana peserta didiklah yang 

menargetkan tugas apa yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu.  

2) Yakin bahwa individu dapat berusaha dengan 

semaksimal mungkin, rajin serta teliti dalam 

menyelesaikan tugas dengan kemampuannya 

sendiri. 

                                                           
8
 Ibid, h. 81 
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3) Yakin dapat memotivasi diri sendiri dalam 

menyelesaikan tugas. 

4) Yakin dirinya mampu bertahan dalam 

menghadapi kesulitan yang ada, serta dapat 

bangkit dari suatu kegagalan. 

5) Yakin dalam menyelesaikan masalah 

diberbagi situasi dan kondisi. 

6) Bertindak secara kreatif serta inovatif. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa orang 

yang memiliki keyakinan diri dapat 

menyakinkan dirinya untuk melakukan suatu 

hal seperti, mengerjakan tugas tertentu, 

berusaha semaksimal mungkin, dapat 

memotivasi dirinya, dapat bertahan dalam 

menghadapi kesulitan, dapat menyelesaikan 

masalah kemudian dapat bertindak secara 

kreatif dan juga inovatif.  

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar  

Istilah hasil belajar terdiri dari dua 

kata yaitu hasil dan belajar. Hasil 

menunjukan pada suatu perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses 

yang mengakibatkan berubahnya input 

secara fungsional dan belajar merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku sebagai 

pengalaman atau proses usaha individu 

untuk memperoleh sesuatu yang baru dari 

keseluruhan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalamannya.
9
 

                                                           
9
 Syamsul Yusuf, Psikologi Belajar Agama : Persepektif Pendidikan 

Agama Islam, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 2 
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Belajar merupakan “suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk 

memperoleh perubahan yang awalnya tidak 

tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak 

terampil menjadi terampil dalam melakukan 

sesuatu”.
10

  

Menurut Lindgred “hasil belajar 

meliputi seperti kemampuan dalam memuat 

informasi, pengertian serta sikap”.
11

 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku seseorang karena 

telah mencapai penguasaan atas sejumlah 

materi yang diberikan pada saat ia 

melakukan proses belajar mengjarkan.  

b. Jenis-jenis Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah “hasil yang sudah 

dicapai oleh peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar, yang meliputi 

tiga ranah hasil belajar yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik”.
12

 Menurut 

Bloom hasil belajar dibagi menjadi tiga 

ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Pembagian ini dikenal 

dengan istilah Taksonomi Bloom.
13

 

1) Ranah Kognitif, mencakup:  

                                                           
10

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi, 

(Jakarta:PT Rineka Cipta, 2015), h.2 
11

Muhammad Thobrani & Arif Mustafa, Belajar dan pembelajaran 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 22 
12

Endang Sri Wahyuningsih, Model Pembelajaran Matery Leraning 

Upaya Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar, (Yogyakarta:CV Budi 

Utama,2012), h. 65. 
13

Ni Nyoman Parwati, I Putu Pasek Suryawan, Ratih Ayu Apsari, 

Belajar dan Pembelajaran, (Depok:PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h. 24 
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a) Pengetahuan. 

b) Pemahaman. 

c) Aplikasi. 

d) Analisis.. 

e) Sintesis. 

f) Evaluasi.
14

 

Adapun  dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

(1) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah 

mencakup kemampuan 

seseorang dalam 

mengingat semua jenis 

informasi yang 

diterimanya.  

(2) Pemahaman 

Analisis adalah 

kemampuan mengolah 

informasi untuk 

memahami   sesuatu. 

(3) Aplikasi  

Aplikasi adalah 

kemampuan 

menggunakan sesuatu 

dalam situasi tertentu.  

(4)  Analisis 

Analisis adalah 

kemampuan seseorang 

untuk melihat bagian-

                                                           
14

 Anas Sudjioni, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:Rajawalu 

Pers,2016).h. 50 
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bagian atau komponen-

komponen dari satu 

kesatuan yang utuh.  

(5) Sintesis 

Sintesis adalah 

kemampuan siswa dalam 

melihat hubungan antara 

komponen-komponen 

yang terpisah dan 

menyimpulkan apa yang 

ia peroleh dari hubungan 

tersebut.  

(6) Evaluasi 

Evaluasi adalah 

kemampuan untuk 

memberikan 

pertimbangan mengenai 

nilai informasi tersebut 

dengan menggunakan 

berbagai kriteria, baik 

internal maupun 

eksternal.  

Dari paparan diatas, 

maka dapat dipahami 

bahwa ranah kognitif 

merupakan ranah yang 

berkaitan dengan 

kegiatan mental otak atau 

dengan nalar yang terdiri 

dari enam tingkatan 

yaitu, pengetahuan, 

pemahaman, 

aplikasi,analisis sintesis, 

dan evaluasi. 
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2) Ranah Afektif, mencakup: 

a) Penerimaan  

b) Penanggapan 

c) Penghargaan  

d) Perorganisasian.
15

  

(1) Penerimaan (Receiving) 

Pembukaan alat indra 

seseorang terhadap dunia 

luar. 

(2) Penanggapan 

(Responding) 

Jenjang yang menerima 

stimulus dan juga 

memberikan reaksi atau 

jawaban terhadap 

stimulus tersebut. 

(3) Penghargaan (Valuing)  

  Aktivitas afektif lebih 

tinggi dari jenjang 

pemberian penanggapan.  

(4) Pengorganisasian 

(Organization) 

Pengembangan dari nilai 

kedalam satu sistem 

organisai, termasuk 

hubungan satu  nilai lain.  

Berdasarkan pada 

uraian diatas, dapat 

dipahami bahwa ranah 

                                                           
15

 Muhammad Thobrani & Mustafa, Belajar dan Pembelajaran 

(Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2013), h. 23-24 



 

 
 

29 

afektif merupakan 

penilaian atas sikap yang 

dilakukan oleh peserta 

didik selama 

pembelajaran 

berlangsung akan 

menjadi salah satu 

komponen nilai akhir. 

Sehingga dalam hal ini 

ranah afektif adalah 

materi yang berdasarkan 

segala hal yang berkaitan 

dengan nilai, semangat 

dan perasaan.  

3) Ranah Psikomotor, mencakup:  

Hasil belajar psikomotorik tampak 

dalam bentuk keterampilan (skill)  dan 

kemampuan bertindak individu. Walaupun 

demikian hal itupun  tidak  lepas dari 

kegiatan belajar yang bersifat mental 

(pengetahuan dan sikap). Hasil belajar aspek 

ini merupakan tingkah laku nyata dan dapat 

diamati. Dalam ranah psikomotorik terdapat 

lima jenjang proses berpikir, meliputi;  

a) Imitasi. 

b) Manipulasi. 

c) Presisi. 

d) Artikulasi. 

e) Naturalisasi.
16

 

Adapun dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

                                                           
16

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 

AKsara, 2010), h. 39 
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(1) Imitasi  

Imitasi adalah 

kemampuan kegiatan-

kegiatan sederhana dan 

sama persis dengan yang 

dilihat atau diperhatikan.  

(2) Manipulasi  

Manipulasi adalah 

kemampuan melakukan 

kegiatan sederhana yang 

belum pernah dilihat, 

tetapi berdasarkan pada 

pedoman atau petunjuk 

saja. 

(3) Presisi 

Presisi adalah 

kemampuan melakukan 

kegiatan yang akurat 

sehingga mampu 

menghasilkan produk 

kerja yang tepat. 

(4) Artikulasi  

Artikulasi adalah 

kemampuan melakukan 

kegiatan yang kompleks 

dan tepat sehingga hasil 

kerjanya merupakan 

sesuatu yang utuh.  

(5) Naturalisai  

Berkenaan dengan 

penampilan yang sangat 

mahir, dengan 

kemampuan tinggi. 
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Diperlukan semua 

tingkatan hasil belajar 

sebelumnya. 

Kemahirannya 

ditampilkan dengan 

cepat, lancar, tepat 

dengan menggunakan 

energi yang minimum.  

Berdasarkan pada 

uraian diatas, dapat 

dipahami bahwa ranah 

psikomotorik merupakan 

ranah yang berkaitan 

dengan bentuk 

keterampilan (skill) atau 

kemampuan bertindak 

setelah seseorang 

menerima pengalaman 

belajar tertentu. Aspek 

yang memiliki bentuk 

keterampilan dan 

melalukan segala hal 

dapat dilihat dari hal-hal 

yang dilakukan 

seseorang seperti, 

imitasi, manipulasi, 

presisi, artikulasi, dan 

naturalisai.  

c. Tujuan penilaian afektif 

1) Untuk mendapatkan umpan balik 

(Feedback) baik bagi guru maupun 

peserta didik sebagai dasar untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar 

dan mengadakan program perbaikan 

(remedial) bagi anak didiknya. 
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2) Untuk mengetahui tingkat perubahan 

tingkah laku anak didik yang dicapai 

antara lain, perbaikan tingkah laku 

anak didik, pemberian laporan kepada 

orang tua, dan penentuan lulus 

tidaknya anak didik.  

3) Untuk mendapatkan anak didik dalam 

situasi belajar mengajar yang tepat, 

sesuai dengan tingkat pencapaian dan 

kemampuan serta karakteristik anak 

didik.  

4) Untuk mengenal latar belakang 

kegiatan belajar dan kelainan tingkah 

laku anak didik.  

Dari uarian diatas, dapat 

dikatakan bahwa tujuan penilaian 

afektif untuk menilai perilaku dan 

sikap peserta didik dalam segala 

interaksi selama menimba ilmu di 

sekolah. Guna melihat perkembangan 

anak tersebut dan membantunya 

selama pembentukan jati diri dalam 

masa belajar disekolah.  

Sedangkan skala yang 

digunakan untuk mengukur ranah 

afektif  seseorang terhadap kegiatan 

suatu objek diantaranya skala sikap. 

Hasilnya berupa kategori sikap, yaitu 

mendukung (positif), menolak 

(negatif) dan netral. Sikap pada 

hakekatnya adalah kecenderungan 
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berperilaku kepada seseorang. Ada 

tiga komponen sikap 
17

: 

a) Kognisi, berkenaan dengan 

pengetahuan seseorang tentang 

objek yang dihadapi. 

b) Afeksi, berkenaan dengan 

perasaan dalam menanggapi 

objek tersebut. 

c) Konasi, berkenaan dengan 

kecenderungan berbuat 

terhadap objek tersebut. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar  

Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar beserta dengan 

kaitannya dengan hasil belajar itu sendiri 

dapat di jabarkan sebagai berikut.  

 

1) Faktor Internal, meliputi:  

2) Faktor Fsiologis, yaitu seperti 

kesehatan yang prima, tidak dalam 

keadaan lelah dan capek, tidak dalam 

keadaan cacat jasmani dan 

sebagainnya.
18

 

3) Faktor Psikologis, yaitu keadaan 

psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar, antara 

lain:  

                                                           
17

Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukur Afektif , (Bandar 

Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2013), h. 30 

 
18

 Indah Komsyiah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta:Teras, 

2012), h.90 
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a) Kecerdasan/ inteligensi siswa 

b) Perhatian 

c) Motivasi  

d) Minat dan bakat 

e) Sikap.
19

 

Adapun dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

(1) Kecerdasan/ inteligensi 

siswa  

 Pada umunya kecerdasan 

diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik 

dalam mereaksi 

rangsangan atau 

menyesuaikan diri 

dengan lingkungan 

melalui cara yang tepat. 

(2) Perhatian 

Untuk dapat menjamin 

hasil belajar yang baik, 

maka peserta didik harus 

dihadapkan pada objek-

objek yang menarik 

perhatian peserta didik.  

(3) Motivasi  

 Motivasi dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu 

motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik, 

motivasi intrinsik adalah 

                                                           
19

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran (Yogyakarta:Teras,2012). h. 127 
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semua faktor yang 

berasal dari dalam diri 

individu serta 

memberikan dorongan 

agar melakukan sesuatu 

tindakan. Adapun 

motivasi ekstrinsik 

adalah faktor yang 

datang dari luar diri 

individu, tetapi memberi 

pengaruh terhadap 

kemauan untuk belajar. 

(4) Minat dan Bakat  

Minat berarti kesamaan 

atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu. 

Bakat adalah 

kemampuan potensial 

yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai 

keberhasilan pada masa 

yang akan datang.  

(5) Sikap  

                   Sikap adalah gejala 

internal yang berdimensi 

aktif berupa 

kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon 

dengan cara yang relatif 

tetap terhadap objek, 

orang peristiwa, dan 

sebagainya..  

a. Faktor Eksternal, meliputi :  

1) Faktor Keluarga 
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2) Faktor Sekolah  

3) Faktor Masyarakat 

Adapun dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

a) Faktor Keluarga 

 Siswa yang belajar akan 

menerima pengaruh dari 

keluarga berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah 

tangga, dan keadaan ekonomi 

keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat. 

 

b) Faktor Sekolah  

          Faktor yang mempengaruhi 

belajar ini mencakup, metode 

belajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar,  dan tugas 

rumah.  

c) Faktor Masyarakat  

         Pengaruh itu terjadi karena 

keberadaanya siswa dalam 

masyarakat. Pengaruh tersebut 

di antaranya, kegiatan siswa 

dalam masyarakat, media masa, 
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teman bergaul bentuk 

kehidupan masyarakat. 
20

 

 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah “usaha 

mempelajari ilmu secara sistematis untuk 

membentuk peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman,  

dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam 

pada kehidupan sehari-hari dengan sadar dan 

tulus”.
21

 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeseluruh, lalu menghayati tujuan, yang pada 

akhrinya dapat mengamalkan serta menadikan 

Islam sebagai pandangan hidup. 
22

 

Menurut Zuhairini dan Abdul Ghofur 

pendidikan Agama Islam adalah “usaha-usaha 

secara terstruktur dan praktis dalam membantu 

peserta didik agar dapat hidup sesuai dengan ajaran 

Islam”.
23

  

Jadi, dapat katakan bahwa pendidikan 

Agama Islam adalah usaha serta bimbingan yang 

                                                           
20

Siti Nurhasanah & A. Sobandi, “Minat Belajar Sebagai Determinan 

Hasil Belajar“, Jurnal Pendidikan Manajmen Perkantoran, Vol, 1,2016, h.30 
21

A. Rifqi Amin, Pengembangan Pendidikan Agama Islam. 

(Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2015), h. 4  
22

 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 130 
23

Zuhairini, Slamet As dan Abdul Ghofur, Metodik Khusus 

Pendidikan Agama Islam, (Surabaya : Usaha Nasional, 2000, Cet.Ke-VI), 

h.25 
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dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan 

secara sadar dan terarah untuk mengarahkan 

kepada  peserta didik agar menjadi pribadi yang 

baik  sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh 

Agama Islam dan tingkah laku maupun 

perbuatannya semata-mata hanya mengharapkan 

Ridho Allah swt.  

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan di sekolah maupun di madrasah 

“bertujuan untuk meningkatkan serta menumbuh 

kembangkan keimanan pada peserta didik melalui 

pemberian, pengetahuan, pengamalan, 

penghayatan serta pengalaman kepada peserta 

didik tentang pendidikan Agama Islam sehingga 

menjadikan umat muslim yang terus berkembang 

mengenai  keimanan”.
24

  

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami  

bahwa tujuan pendidikan Agama Islam adalah 

untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan 

suatu keimanan yang ada pada peserta didik yang 

berupa pengetahuan tentang pendidikan Agama 

Islam akan kewajibannya untuk menyembah Allah 

SWT dan menjalan-kan perintah-Nya serta 

menjauhi larangan-Nya.  

c. Peranan Pendidikan Agama Islam  

Peranan Pendidikan Agama Islam adalah 

alat pengontrol dan juga pengendali bagi hidup 

manusia, yaitu Agama yang memberikan pedoman 

serta petunjuk sebagai syarat yang harus dilakukan 

dalam menciptakan sikap dan  tingkah laku yang 

baik sesuai dengan ajaran Agama Islam dan 

                                                           
24

Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 16 
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mempunyai akhlak yang mulia, sesuai pendapat 

yang mengatakan bahwa jiwa dari Pendidikan 

Agama Islam adalah pendidikan moral dan 

akhlak”.
25

 

Jadi, dapat dimengerti bahwa peran 

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai alat 

pengontrol dan pengendali bagi umat manusia 

dengan memberikan pedoman sebagai petunjuk 

dalam menciptakan sikap yang baik sesuai dengan 

ajaran Agama Islam.  

4. Materi Pembelajaran  Memahami makna Haji, 

Zakat, dan Wakaf 

a. Haji  

1)  Pengertian Haji 

Kata haji berasal dari bahasa 

Arab yang artinya menyengaja atau 

menuju. Maksudnya adalah sengaja 

mengunjungi Baitullah (Ka’bah) di 

Mekah untuk melakukan ibadah 

kepada Allah Swt. pada waktu tertentu 

dan dengan cara tertentu secara tertib. 

Adapun yang dimaksud dengan waktu 

tertentu ialah bulan-bulan haji yang 

dimulai dari bulan Syawal sampai 

sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. 

Puncak pelaksanaan ibadah haji pada 

tanggal 9 Zulhijah yaitu saat 

dilangsungkannya ibadah wukuf di 

padang Arafah. Adapun amal ibadah 

tertentu ialah thawaf, sa’i, wukuf, 

mabit di Muzdalifah, melontar 

jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain. 
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 Muhammad Athiyah al Abrasy, Dasar-Dasar  Pokok  Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke-VI, 2000), h.129 
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 Menurut  istilah, haji adalah 

sengaja mengunjungi Ka’bah  dengan 

niat beribadah pada waktu tertentu 

dengan syarat-syarat dan dengan cara-

cara tertentu pula.  

2) Hukum Haji 

Haji merupakan rukun Islam 

yang kelima. Hukum melaksanakan 

ibadah haji adalah dalam al-Qur’ān 

surat Ali Imran ayat 97. Allah Swt. 

berfirman:  

             

                 

                

                 

    Artinya : 

  “Disana terdapat tanda-tanda yang 

jelas, (diantaranya) maqam ibrahim. 

Barang siapa memasukinya (baitullah) 

amanlah dia. Dan Allah adalah 

melaksankan ibadah haji ke Baitullah, 

yaitu orang-orang yang mampu 

mengadakan perjalanan kesana. Maka 

ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya 

(tidak memerlukan sesuatu) di seluruh 

alam” ( QS. Ali – Imran : 97)
26
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3) Syarat dan Rukun Haji 

 Syarat haji terbagi ke 

dalam dua bagian, yaitu syarat 

wajib haji dan syarat sah haji. 

Syarat haji ialah perbuatan-

perbuatan yang harus dipenuhi 

sebelum ibadah haji 

dilaksanakan. Apabila syarat-

syaratnya tidak terpenuhi, 

gugurlah kewajiban haji 

seseorang. Para ulama ahli fikih 

sepakat bahwa syarat wajib haji 

adalah sebagai berikut. 

a) Islam 

b) Berakal (tidak gila) 

c) Baligh 

d) Ada muhrimnya 

e) Mampu dalam segala hal 

(misalnya dalam hal 

biaya, kesehatan, 

keamanan, dan nafkah 

bagi keluarga yang 

ditinggalkan)  

 

Sedangkan Syarat sah haji 

adalah sebagai berikut. 

a)  Islam 

b) Baligh 

c) Berakal  

d) Merdeka 
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Adapun rukun haji adalah 

perbuatan-perbuatan yang harus 

dilaksanakan. 

(1) Ihram 

Ihram adalah berniat 

mengerjakan ibadah haji 

atau umrah yang ditandai 

dengan mengenakan 

pakaian ihram yang 

berwarna putih dan 

membaca lafadz, 

“Labbaika Allahumma 

hajjan.” (bagi yang akan 

melaksanakan ibadah 

haji), dan membaca 

lafadz, “Labbaika 

Allahumma umratan.” 

(bagi yang berniat 

umrah).  

(2) Wukuf 

 Wukuf yaitu hadir 

di padang Arafah pada 

tanggal 9 Djulhijjah dari 

tergelincirnya matahari 

hingga terbenam.Wukuf 

adalah bentuk 

pengasingan diri yang 

merupakan gambaran 

bagaimana kelak manusia 

dikumpulkan di padang 

Mahsyar. merupakan saat 

yang tepat untuk mawas 

diri, merenungi atas 

seperti yang pernah 

dilakukan, menyesali dan 
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bertaubat atas segala dosa 

yang dikerjakan, serta 

memikirkan seperti yang 

akan dilakukan untuk 

menjadi muslim yang taat 

kepada Allah Swt 

(3) Thawaf  

Thawaf dimulai 

dari Hajar Aswad dan 

diakhiri di Hajar Aswad 

pula, dilakukan sebanyak 

tujuh kali putaran. 

(4) Sa’i 

Sa’i adalah berlari-

lari kecil antara bukit 

Shofa dan bukit Marwah 

sebanyak tujuh kali yang 

dimulai dari bukit Shafa 

dan berakhir di bukit 

Marwah. Sa’i dilakukan 

setelah pelaksanaan 

ibadah thawaf 

(5) Tahallul 

 Tahallul adalah 

mencukur atau 

memotong rambut kepala 

sebagian atau seluruhnya 

minimal tiga helai 

rambut. Tahallul 

dilakukan setelah 

melontar jumrah aqabah 

pada tanggal 10 

Dzulhijjah, yang disebut 

dengan tahallul awwal. 
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Setelah jamaah 

melakukan tahallul awal 

ini larangan-larangan haji 

kembali dibolehkan 

kecuali berhubungan 

suami isteri. Tahallul 

tsani dilakukan setelah 

thawaf ifadhah dan sa’i. 

(5) Tertib 

Tertib yaitu 

berurutan dalam 

pelaksanaan mulai ihram 

hingga tahallul. 

4) Jenis-Jenis Haji 

a) Haji Tamattu’ 

 Haji tamattu’ yaitu 

melaksanakan umrah terlebih 

dahulu kemudian 

menggunakan pakaian ihram 

lagi untuk melaksanakan 

manasik haji. Jenis haji inilah 

yang mudah dan paling 

banyak dilaksanakan jama’ah 

haji Indonesia. Namun 

demikian, pelaksanaan haji 

jenis ini diwajibkan 

membayar dam atau berpuasa 

sepuluh hari, yaitu tiga hari 

pada waktu di tanah suci dan 

tujuh hari setelah kembali ke 

tanah air. 

b) Haji Ifrad 

 Haji ifrad adalah 

berihram dan berniat dari 
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miqat hanya untuk haji. 

Dengan kata lain, 

mengerjakan haji terlebih 

dahulu kemudian 

mengerjakan umrah. terutama 

yang tidak terbiasa 

mengenakan kain ihram. 

Sebab, semenjak ama’ah tiba 

di Mekkah, mereka tidak 

boleh melepas kain ihram 

hingga tiba hari raya Idul 

Adha atau setelah pelontaran 

jumrah aqabah. Jemaah tiba 

hari raya Idul Adha atau 

setelah pelontaran jumrah 

aqabah. Jemaah yang 

melaksanakan ibadah haji 

ifrad tidak diwajibkan 

membayar dam. Jenis haji ini 

cukup sulit dilaksanakan bagi 

jamaah haji Indonesia,  

c) Haji Qiran 

 Haji qiran adalah 

melaksanakan haji dan umrah 

dengan satu kali ihram. Artinya, 

apabila seorang jamaah haji 

memilih jenis haji ini, maka 

jamaah tersebut berihram dari 

miqat untuk haji dan umrah 

secara bersamaan. Jamaah yang 

melakukan jenis haji ini 

diwajibkan memotong hewan 

qurban. 
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b. Zakat 

1) Pengertian Zakat 

 Zakat menurut bahasa (lughat) 

artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut 

istilah, zakat adalah pemberian yang wajib 

diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-

sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. 

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun 

Islam dan disebutkan secara beriringan 

dengan kata salat pada 82 ayat di dalam al-

Qur’ān. Allah Swt. telah menetapkan hukum 

wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di 

dalam Al-Qur’ān, Sunnah Rasul, dan Ijma 

ulama. 

2) Hukum Zakat 

 Allah Swt. telah menetapkan hukum 

wajib atas zakat sebagai salah satu dari lima 

rukun Islam yang disebutkan di dalam al-

Qur’ān. Hal tersebut sebagaimana 

dijelaskan di dalam al-Qur’ān., Sunnah 

Rasul-Nya, dan ijma’ para ulama.  Di dalam 

al-Qur’ān Surat Al-Baqarah ayat 43 Allah 

Swt. berfirman: 

                    

Artinya :  

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

ruku'lah beserta orang-orang yang  ruku' 

(Q.S Al- Baqarah : 43)
27
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3) Syarat dan Rukun Zakat 

Syarat dalam ibadahzakat, yaitu syarat 

yang berkaitan dengan subjek zakat/muzakki 

(orang yang mengeluarkan zakat) dan objek 

zakat (harta yang dizakati). 

a) Syarat zakat yang berhubungan  

dengan subjek atau pelaku (muzakkī : 

orang yang terkena wajib zakat) 

adalah sebagai berikut  

(a) Islam, 

(b) Merdeka 

(c) Baligh  

(d) Berakal. 

b) Syarat-syarat yang berhubungan 

dengan jenis harta (sebagai objek 

zakat) adalah sebagai berikut 

(a)  Milik Penuh 

 Artinya penuhnya 

pemilikan, maksudnya bahwa 

kekayaan itu harus berada 

dalam kontrol dan dalam 

kekuasaan yang memiliki, 

(tidak bersangkut di dalamnya 

hak orang lain), baik kekuasaan 

pendapatan maupun kekuasaan 

menikmati hasilnya. 

(b) Berkembang  

 Artinya harta itu 

berkembang, baik secara alami 

berdasarkan sunatullāh maupun 

bertambah karena ikhtiar 

manusia. Makna berkembang di 

sini mengandung maksud 
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bahwa sifat kekayaan itu dapat 

mendatangkan income, 

keuntungan atau pendapatan. 

(c) Mencapai Nisab 

Artinya mencapai jumlah 

minimal yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. 

Contohnya nisab ternak unta 

adalah lima ekor dengan kadar 

zakat seekor kambing. Dengan 

demikian, apabila jumlah unta 

kurang dari lima ekor, maka 

belum wajib dikeluarkan 

zakatnya. 

(d)   Lebih dari kebutuhan pokok 

 Artinya harta yang 

dimiliki oleh seseorang itu 

melebihi kebutuhan pokok yang 

diperlukan oleh diri dan 

keluarganya untuk hidup wajar 

sebagai manusia. 

(e) Bebas dari Hutang 

 Artinya harta yang 

dimiliki oleh seseorang itu 

bersih dari hutang, baik hutang 

kepada Allah Swt. (nażar atau 

wasiat) maupun hutang kepada 

sesama manusia. 

(f) Berlaku Setahun/Haul 

 Suatu milik dikatakan 

genap setahun menurut al-

Jazaili dalam kitabnya 

Tanyinda al-Haqā’iq syarh 
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Kanzu Daqā’iq, yakni genap 

satu tahun dimiliki.  

c. Wakaf 

1) Pengertian Wakaf 

 Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab 

yang berarti menahan (al-habs) dan 

mencegah (al-man’u). Artinya menahan 

untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. 

Berdasarkan istilah syar’i wakaf adalah 

ungkapan yang diartikan penahanan harta 

milik seseorang kepada orang lain atau 

kepada lembaga dengan cara menyerahkan 

benda yang sifatnya kekal kepada 

masyarakat untuk diambil manfaatnya. 

Misalnya, seseorang mewakafkan tanah 

miliknya yang dijadikan tempat pemakaman 

umum (TPU). Oleh karena itu, tanah yang 

dimaksud tidak boleh diambil, diwariskan, 

atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. 

2) Hukum Wakaf 

 Wakaf hukumnya sunnah. Namun, 

bagi pemberi wakaf (wakif) merupakan 

amaliah sunnah yang sangat besar 

manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliah 

sunnah yang sangat besarmanfaatnya? 

Karena bagi wakif merupakan śadaqah 

jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan 

sangat dianjurkan dalam Islam.  

3) Rukun dan Syarat Wakaf 

 Rukun wakaf ada empat, yaitu 

orang yang berwakaf, benda yang 

diwakafkan, orang yang menerima wakaf, 

dan ikrar. 
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a) Orangyang berwakaf (al-wakif) , 

dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

(1) Berakal, maksudnya tidak sah 

wakaf dari orang bodoh, orang 

gila, atau  orang yang sedang 

mabuk. 

(2) Baligh. 

(3) Bertindak secara hukum 

(rasyid). Orang bodoh, orang 

yang sedang bangkrut (muflis), 

dan orang lemah ingatan tidak 

sah mewakafkan hartanya. 

b) Benda yang diwakafkan (al-mauquf) , 

syarat-syaratnya. 

(1) barang yang diwakafkan itu 

harus barang yang berharga. 

(2) harta yang diwakafkan harus 

diketahui kadarnya, apabila 

harta itu tidak diketahui 

jumlahnya (majhul), pengalihan 

milik ketika itu tidak sah. 

(3) harta yang diwakafkan harus 

miliki oleh orang yang 

berwakaf (wakif). 

(4) harta harus berdiri sendiri, tidak 

melekat kepada harta lain 

(mufarrazan) atau disebut 

dengan istilah gairaśai’. 

4) Lafaz atau Ikrar Wakaf (Sighat)  

syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. 

a) ucapan ikrar wakaf harus 

mengandung kata-kata yang 

menunjukkan kekalnya (ta’bid), 
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tidak sah wakaf jika ucapannya 

dengan batas waktu tertentu. 

b) Ucapan ikrar wakaf dapat 

direalisasikan segera (tanjiz), tanpa 

disangkutkan, atau digantungkan 

kepada syarat tertentu. 

c) Ucapan ikarar wakaf bersifat pasti. 

d) Ucapan ikarar wakaf tidak diikuti 

oleh syarat yang membatalkan. 

 

B. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.
28

 Jadi, hipotesis merupakan dugaan 

sementara masalah penelitian yang akan diuji 

kebenarannya, sehingga hipotesis penelitian tersebut 

dapat diterima atau ditolak. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah
29

:  

1. Hipotesis Statistik  

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Ha : Self efficacy (keyakinan diri) berpengaruh  

signifikan pada mata pelajaran pendidikan 

Agama Islam kelas X di SMAN 1 Tumijajar, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

Ho : Self efficacy (keyakinan diri)  tidak 

berpengaruh signifikan pada mata pelajaran  

pendidikan Agama Islam kelas X di SMAN 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD, 

(Bandung : Alfabeta, 2019), h.99 
29

 Ibid, h. 96 
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1 Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

2. Hipotesis penelitian  

Adapun hipotesis penelitian adalah Self 

efficacy (keyakinan diri) berpengaruh signifikan 

pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam kelas 

X di SMAN 1 Tumijajar, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 
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