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ABSTRAK 

 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam terhadap pembentukan karakter peserta didik dan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

terhdap pembentukan karakter.Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu 

pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian Surveri (survey research). Sumber data yang diperoleh berupa data 

primer. Adapun Teknik pengumpulan data berupa koesioner. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 34 responden menggunakan Teknik penentuan sampel 

dengan cara simple random sampling. Adapun proses analisis data menggunakan 

analisis regresi sederhana, dengan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai 

variabel bebas atau independent dan Pembentukan Karakter sebagai variabel terikat 

atau dependen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, hasil pengujian 

hipotesis Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan nilai t hitung 

sebesar (5,229>2,000) atau positif dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05. Yang 

berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Dan 

diperoleh nilai regresi linier Y=19.639+1.791X, sig. Level 0,000 < 0,05 (nilai 

alpha), berdasarkan output yang diperoleh sebesar 1,791, artinya adalah jika 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam semakin baik maka karakter akan 

mengalami peningkatan 79,1%. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

karakter peserta didik. 

 

Kata kunci : Pembelajaran Pendidikan Islam, Pembentukan Karakter. 
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MOTTO 

 

بِِريَن  
َ َمَع ٱلصَّٰ لَٰىِةِۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡبِر َوٱلصَّ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُىاْ ٱۡستَِعينُىْا بِٲلصَّ  ٣٥١يَٰ

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”(QS. Al-

Baqarah:153)1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-153 (diakses pada 31 Maret 2022, pukul 19.53). 

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-153
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penengasan Judul  

Judul skripsi adalah “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Pembentukan Karakter kelas IX di SMP Al-Azhar 1 Bandar 

Lampung” 

Untuk menghindari adanya pemahaman yang tidak sama dengan skripsi ini, 

maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh : Upaya yang ada atau tumbuh dari objek (orang, benda) yang 

ikut membangun watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2
  

2. Pembelajaran : merupakan suatu system atau proses membelajarkan subjek 

didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajaran dapat mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3
  

 

3. Pendidikan Agama Islam : usaha pembelajaran terencana, baik secara 

individu maupun kelompok, untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha 

esa, berakhlak mulia serta bersikap toleran dalam kehidupan beragama, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4
  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah suatu pembelajaran yang 

dilakukan oleh seseorang atau peserta didik mengenai ajaran-ajaran agama 

Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist sehingga peserta didik 

dapat memahami, menghayati, mengimani serta mengamalkan ajaran-ajaran 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4. Pembentukan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

pembentukan memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan dan membentuk.
5
  

 

                                                             
2 Departemen Pendidikan Nasional,”Kamus Besar Bahasa Indonesia”(Jakarta:Gramedia Putstaka 

Utama, 2011), h. 102. 
3 Kokom Komalasari, Pembelajaran Konstekstual (Bandung: PT. Refika Abditama, 2010),h.3. 
4 Kementrian Agama, “Pengembangan Kurikulum PAI Di Sekolah Unggulan” (Jakarta: Balai 

Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2013), h. 7. 
5 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 136. 
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5. Karakter : Tabiat, sifat psikologis, moral atau karakter yang membedakan 

seseorang dari orang lain dan karakter.
6
  

 

6. SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung : adalah jenjang pendidikan menengah 

pertama pada pendidikan formal yang dibentuk oleh salah satu Yayasan 

pendidikan islam yatu Yayasan Al-Azhar.
7
  

B. Latar Belakang Masalah 

 

Di Indonesia, Pendidikan Agama Islam dipelajari di sekolah-

sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Agama 

islam ini adalah Agama yang sempurna yang dinyatakan sendiri oleh Allah 

dalam firman-Nya dalam Q.S Al-Maidah/5:3 

 

ۚا  ُٗ َى ِدي ۡسهََٰ خِي َوَسِضيُج نَُكُى ٱۡۡلِ ًَ ُج َػهَۡيُكۡى َِۡؼ ًۡ ًَ ۡهُج نَُكۡى ِديَُُكۡى َوأَۡح ًَ    ٱۡنيَۡىَو أَۡك

Terjemahnya : 

“Pada hari ini  telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku 

cukupkan nikmat-ku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai 

agamamu”.8  

 

Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan 

melemahnya karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai 

persoalan bangsa yang gejalanya mulai Nampak perlahan-lahan semenjak 

beberapa dekade terakhir.  Jika tidak segera diatasi persoalan ini dapa 

mengancam eksistensi dan keamanan bangsa Indonesia. Beberapa 

permasalahan akut yang sedang dihadapi bangsa Indonesia antara lain, 

lemahnya kepemimpinan nasional, lemahnya semangat juang generasi 

muda, tingginya tingkat korupsi dan krisis identitas.
9
 

 

Di Lembaga pendidikan juga mencerminkan penurunan (degradasi) 

karakter siswa. Salah satu kemunduran karakter peserta didik, tidak 

harmonisnya hubungan antara siswa juga  masih sering kembali terjadi, 

sehingga perselisihan tidak bisa dihindari. Sering diamati bahwa salah satu 

faktor paling menonjol yang menyebabkan konflik atau peristiwa di 

Indonesia adalah rendahnya moral dan karakter siswa.
10

 Dalam 

perkembangannya, pembentukan karakter pada generasi penerus bangsa 

                                                             
6 Marzuki, “Pendidikan Karakter Islam” (Jakarta: Amzah, 2017), h 19. 
7 Dokumentasi SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung 
 
8 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), h. 
9 Syaiful Anwar and Agus Salim, “Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Bangsa Di Era 

Milenial” 9, no. 2 (2018): h 233-47. 
10 Nasrullah, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam, “ SALAM 18, no. (2015): h. 

67-82. 
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telah diupayakan dengan berbagai bentuk dan usaha, namun hingga saat ini 

belum terlaksana secara optimal.
11

  

Dalam pembentukan karakter pada anak tidak dapat dilakukan secara 

instan, perlu adanya proses pengenalan, pemahaman, penerapan, 

pengulangan, pembudayaan dan internalisasi menjadi karakter.
12

 

 

Pembinaan nilai agama yang diberikan didalam dan diluar kelas 

tentu menjadi sarana yang kondusif dalam mendidik  karakter peserta didik. 

pemberian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam lebih banyak memiliki 

Tujuan agar peserta didik menjadi insan yang bertaqwa dan berakhlakul 

karimah, dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai Agama dalam kehidupan 

sehari-hari. Guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk mampu 

menguasai kurikulum, menguasai mataeri, menguasai metode dan tidak 

kalah pentingnya guru juga harus mampu mengelola kelas sedemikian rupa 

sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif, inovatif, dan 

menyenangkan. Pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah pembelajaran  yang mengarah kepada 

pembentukan karakter peserta didik yang sesuai dengan norma Agama 

Islam. 

Education, as the most important instrument in addressing the 

human resources, of course, is require to provide the quality of human 

resources in character. Unfortunately, the quality of education in Indonesia 

itself is still relatively low. Therefore, there must be strategic steps in order 

to the chos that befell the nation of Indonesia and the education we soon 

passed. On is by mainstreaming (mainstreaming) values education in 

schools.
13

  

 

Pendidikan agama Islam sangat penting dalam pengembangan 

karakter anak bangsa, sehingga Pendidikan agama  harus diberikan pada 

semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama pada 

hakekatnya merupakan bangunan bawah dari moral bangsa. ketentraman 

hidup sehari hari di dalam masyarakat tidak hanya semata-mata ditentukan 

oleh ketentuan hukum semata, tetapi juga dan terutama didasarkan atas 

ikatan moral nilai-nilai kesusilaan serta sopan santun yang didukung dan 

dihayati Bersama oleh seluruh masyarakat.  

                                                             
11 Much. Arif Saiful Anam, “Pendidikan Karakter: Upaya Membentuk Generasi Berkesadaran 

Moral” 02, no. 02 (2014): h. 390-426. 
12

 Ahmad Tafsir, “Pendidikan Agama Dalam Keluarga” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 

8. 
13

 Chairul Anwar, “Learning Value at Senior High School Al-Kautsar Lampung for the Formation of 

Character” Journal of Education and Practive ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) 
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Pendidikan yang dibutuhkan manusia, bukan hanya Pendidikan 

umum tetapi juga pendidikan agama Islam, karena pendidikan agama Islam 

merupakan pilar terpenting dalam membentuk manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT, sehat jasmani dan rohani. Tujuan Pendidikan 

bukan hanya meningkatkan intelektual siswa dengan berbagai ilmu 

pengetahuan, melainkan juga sikap mental atau karakter siswa, mendidik 

akhlak dan jiwa siswa, menanamkan rasa keutamaan, membiasakan dengan 

kesopanan, mempersiapkan kehidupan yang suci, ikhlas dan jujur. Dengan 

demikian Tujuan pendidikan adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan 

jiwa. 

Karakter adalah nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dengan manusia lain, lingkungan dan 

kebangsaan yang dimanifestasikan dalam pemikiran, sikap, perasaan, kata-

kata dan tindakan berdasarkan norma agama, hukum, adat istiadat, budaya, 

dan adat istiadat. Karakter juga diartikan dengan cara yang sama dengan 

moralitas bangsa atau karakter bangsa. Bangsa dengan karakter adalah 

bansa yang memiliki karakter dan kebajikan, sedangkan bansa yang tidak 

berkarakter adalah bansa yang tidak memiliki atau kekurangan karakter atau 

tidak memiliki norma dan standar perilaku yang baik. Dengan demikian, 

pendidikan karakter adalah usaha yang  sungguh-sungguh untuk 

memahami, membentk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri 

maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara secara 

keseluruhan.
14

  

 

 

Daniel Goleman menyebutkan dalam bukunya multiple 

intelligence, dan emosional intelligence, seperti yang ditulis oleh Sutarjo 

Adisusilo, pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, yang mencakup 

Sembilan dasar yang saling berkaitan yaitu : 

 

1. Responsibility adalah tanggung jawab 

2. Respect adalah rasa hormat 

3. Fariness adalah keadilan 

4. Courage adala keberanian 

5. Honesty adalah kejujuran 

6. Citizenship adalah rasa kebanggaan 

7. Self-discipline adalah disiplin diri 

8. Caring adalah peduli 

9. Perserverence adalah ketekunan 

 

                                                             
14

 Zubaedi, “Design Pendidikan Karakter” (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 19. 
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Jika pendidikan nilai-nilai berhasil memnginternalisasi Sembilan 

nilai dasar pada peserta didik, maka, dalam perspektif Daniel Goleman, 

karakter akan terbentuk pribadi yang berkarakter. Selain itu, ia 

menjelaskan bahwa pendidikan nilai harus dimulai dirumah, 

dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah dan diterapkan secara 

nyata di masyarakat. Menurut pendapatnya, nilai atau pendidikan 

karakter sangat penting karena, menurut hasil penelitiannya, 

keberhasilan atau kesuksesan hidup ditentukan oleh 80% oleh 

karakternya (kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan kecerdasan 

spiritual) dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektual 

mereka.
15

  

 

Pembelajaran pendidikan Islam tidak terlepas dari konsep 

pembelajaran yang membawa perubahan perilaku (perilaku siswa). 

Oleh sebab itu Pendidikan Agama Islam seharusnya tidak hanya 

diajarkan didalam kelas saja, akan tetapi guru harus dapat memotivasi 

dan memfasilitasi pembelajaran agama di luar kelas melalui kegiatan 

keagamaan dan menciptakan lingkungan sekolah agama yang tidak 

terbatas pada jam pelajaran. 

Sekolah harus mampu mengkoordinir serta mengkomunikasikan pola 

Pengajaran Pendidikan Agama Islam terhadap beberapa pihak yang 

telah disebutkan sebagai sebuah rangkaian komunitas yang saling 

mendukung dan menjaga demi terbentuknya siswa berakhlak dan 

berbudi pekerti luhur.
16

  

Pendidikan agama ini adalah dasar dari pembelajaran ilmiah 

lainnya, yang akan mengarah pada pembentukan anak-anak dengan 

kepribadian, agama dan pengetahuan yang tinggi. Jadi memang benar 

untuk mengatakan bahwa penerapan pendidikan Islam di sekolah 

                                                             
15 Sutarjo Adisusilo, “Pembelajaran Nilai Karakter” (Jakarta: rajagrafindo persada, 2014), h. 79-80. 

16 Nur Ainiyah, “Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam, “ Al-Ulum 13, no. 1 

(2013): h. 34. 
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adalah pilar utama pendidikan karakter. Pendidikan agama mengajarkan 

pentingnya penanaman moral berdasarkan kesadaran agama pada anak-

anak.
17

  

 

Pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan Pembentukan karakter peserta didik juga perlu 

dilakukan dengan tenang dan menyenangkan,hal tersebut tentu saja 

menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan 

yang kondusif, pembentukan karakter dikatakan efektif apabila seluruh 

peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun 

sosialnya.
18

  

Namun untuk membentuk suatu karakter bangsa yang kuat, 

tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Pembentukan 

karakter memerlukan suatu perjuangan yang berat, suatu laithan yang 

terus menerus serta waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai 

yang baik tidak terlepas dari faktor lingkungan. Disini peranan guru 

Pendidikan Agama Islam sangatlah penting untuk menanamkan 

pendidikan karakter pada siswa. Guru sebagai suri tauladan bagi siswa-

siswanya dalam memberikan contoh karakter yang baik sehingga bisa 

mencetak dan membentuk generasi yang memiliki kepribadian baik 

pula. 

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab/33:21 

َ َوٱۡنيَۡىَو ٱۡۡلِٓخَش َوَركَ  ٌَ يَۡشُجىْا ٱَّللَّ ٍ َكا ًَ ِ أُۡسَىةٌ َحَسَُٞت نِّ ٌَ نَُكۡى فِي َسُسىِل ٱَّللَّ  شَ ﴿نَّقَۡذ َكا

َ َكثِيٗشا     ﴾ٕٔٱَّللَّ

 

Terjemahnya :  

                                                             
17

 Syaiful Anwar, Agus Salim, Op. Cit., 
18

 Mulyasa, Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 127-128 
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasullah itu suri tauladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (Rahmat Allah dan 

Kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.
19

  

Pendidikan keimanan dan ketakwaan ini dapat diperoleh melalui 

Pendidikan Agama Islam yang disajikan dalam pembelajaran di 

sekolah, dengan mendapatkan dan memahami keimanan dan 

ketakwaan maka akan membantu pembentukan karakter. Tanpa 

landasan yang jelas, karakter kemandirian tidak punya arah, 

mengambang, keropos sehingga tidak berarti apa-apa. Oleh karenanya, 

fundament atau landasan dari pendidikan karakter itu tidak lain 

haruslah agama.
20

  

 

Education plays an important role in the rapid development of 

technology, technological developments always have a positive and 

negative impact (Husaini, 2014). The impact is necessary to strengthen 

the character, so that science is not value-free and there is no statement 

that human as a robot with no conscience (Dalyono & Lestariningsih, 

2017).
21

  

Dalam pembentukan karakter, pendidikan agama merupakan 

dukungan dasar yang tak tergantikan karena dalam agama terkandung 

nilai-nilai luhur yang mutlak kebaikan dan kebenarannya.
22

 Pendidikan 

Agama Islam merupakan suatu kelanjutan dari peran agama yang 

tentunya bukan hanya sekedar mengajarkan Tindakan-tindakan ritual 

seperti salat dan membaca doa, akan tetapi lebih dari itu, yaitu 

membentuk keseluruhan tingkah laku manusia dalam rangka 

memperoleh ridho Allah SWT.
23

 Karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

                                                             
19

 Kementrian Agama RI, Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya (Surabaya :CV 

Pajar Mulia2013), h. 420  
20

 13 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter, hlm. 61 
21 Chairul Anwar dkk, “The Effeectivenes of Islamic Religious Education in the Universities: The 

Effects on the Students‟Characters in the Era of Industry 4.0” Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu 
Tarbiyah 3 (1): 77-87 (2018) diakses di: 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadris/article/view/2162 
22 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter, hlm. 64. 

23 16 Zainal Aqib dan Sujak, Panduan dan Aplikasi, hlm. 61. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadris/article/view/2162
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merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan 

penggerak, serta yang membedakan individu dengan individu lain.
24

  

Allah berfirman dalam Q.S SYunus : 36 

ٍَ ٱۡنَحقِّ َشيۡ  ٍَّ ََّل يُۡغُِي ِي ٌَّ ٱنظَّ ٌَ    ًّ َوَيا يَخَّبُِغ أَۡكثَُشهُۡى إَِّلَّ ظًَُّّۚا إِ ا يَۡعَؼهُى ًَ َ َػهِيُى  مِ ٌَّ ٱَّللَّ  ٖٙۚا إِ

Artinya : “ Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali 

persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun 

berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 

1. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di rumusan masalah dapat  

diidentifikasikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sepenuhnya mempengaruhi 

pembentukan  karakter peserta didik. 

b. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam permasalahan 

melemahnya pembentukan karakter bangsa pada generasi penerus 

bangsa. 

2. Batasan Masalah 

 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dimaksud adalah suatu 

pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau peserta didik 

mengenai ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran 

dan Hadist sehingga peserta didik dapat memahami, menghayati, 

mengimani serta mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dan Pembentukan Karakter yang meliputi Self-discipline ( 

disiplin diri), Responsibility (tanggung jawab), Honesty (kejujuran). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 17 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, hlm.13 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Adakah Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Islam terhadap 

Pembentukan Karakter kelas IX di SMP Al-Azhar 1 Bandar 

Lampung? 

2. Seberapa besar pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap 

pembentukan karakter kelas IX di SMP Al-Azhar 1 Bandar 

Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap 

pembentukan karakter di SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendidikan Agama Islam 

terhadap pembentukan karakter  di SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat menjadi manfaat bagi peneliti 

khususnya bagi orang yang membaca pada umumnya. Adapun manfaat 

yang dapat diperoleh diantaranya : 

 

1. Manfaat Teoritis  

 

Manfaat Teoritis diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan 

berkontribusi pada penelitian dan memberikan informasi bagi pendidik 

untuk menambah pengetahuan ilmiah mereka untuk melaksanakan 

kewajiban untuk meningkatkan dan mengaktifkan dengan menyediakan 

pendidikan agama Islam atau pendidikan moral. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Peserta Didik Diharapkan bahwa hasil penelitian akan 

menjadi motivasi bagi siswa untuk mempraktikkan perilaku yang 

sesuai dengan ajaran Islam. 

b. Bagi Pendidik Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan 

digunakan sebagai salah satu bahan pemikiran dan pertimbangan 
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untuk staf pendidikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan, peningkatan dan penyempurnaan 

c. Bagi Dunia Akademik Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan kontribusi ilmiah di biadng akademik, serta untuk 

memperbaiki dan melengkapi penelitian tentang pengaruh 

pembelajaran dalam pendidikan Islam sebelumnya untuk menjadi 

dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut di bidang karakter 

siswa. 

d. Bagi Peneliti diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas 

tentang pengaruh pendidikan agama Islam pada kepribadian dan 

nilai-nilai karakter siswa. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan (Studi Pustaka) 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skripsi yang sebelumnya 

untuk bahan referensi dalam penelitian ini yaitu : 

 

Penelitian  karya ilmiah terdahulu menjadi salah satu acuan 

penulis dalam melakukan penelitian untuk memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari penelitian terdahulu penulis 

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian 

penulis. Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan: 

 

1. Hasil penelitian Nur Ainiyah yang berjudul “Pembentukan Karakter 

Melalui Pendidikan Agama Islam” hasil penelitian mengemukakan 

bahwa Pendidikan agama islam di sekolah sangatlah berperan penting 

dalam pembentukan karakter peserta didik. persamaan penelitian diatas 

dengan penelitian penulis yaitu bertujuan untuk mengetahui dampak 

pendidikan agama islam terhadap karakter peserta didik, aspek sikap 

yang diteliti lebih focus pada karakter. Sedangkan perbedaan penelitian 

diatas dengan penelitian penulis yaitu focus penelitian diatas adalah 

pembentukan karakter sedangkan focus penelitian penulis adalah ingin 

melihat pengaruh PAI terhadap karakter peserta didik muslim.
25

  

 

                                                             
25 Nur Ainiyah, Op.,Cit, h 25-38. 
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2. Hasil penelitian Wilujeng Rahayu yang berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran PAI terhadap perilaku peserta didik” hasil penelitian 

mengemukakan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap perilaku peserta didik. 

dengan nilai 1,34 termasuk kategori “Tinggi”. Dengan jumlah 98.99% 

pengaruh positifnya dan 1,01% yang tidak berpengaruh terhadap 

perilaku peserta didik. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu fokus 

penelitian diatas adalah pengaruh pembelajaran PAI terhadap perilaku 

peserta didik.
26

 

 

3. Hasil penelitian Nova Mutiara Dewi yang berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa” hasil 

penelitian mengemukkaan bahwa adanya pengaruh positif terhadap 

akhlak siswa di SMK Widya Yahya Gading Rejo. Adapun koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 21,9%. Maka dapat diartikan bahwa 

pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan akhlak siswa 

sebesar 21,9% sedangkan 78,1% dipengaruhi variable lain. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu fokus 

penelitian diatas adalah pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam terhadap akhlak siswa.
27

 

Jadi fokus penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh 

pendidikan agama islam terhadap pembentukan karakter diuji dengan 

statistik sehingga akan terlihat seberapa besar presentase pengaruh 

pendidikan agama islam terhadap pembentukan karakter.  

Jika hasil  uji statistik nya kecil maka pendidikan agama islam belum 

dapat dikatakan berjalan dengan baik harus lebih ditingkatkan kembali 

baik dari segi pengajarannya maupun segi pengamalannya. Namun jika 

hasil uji statistik nya cukup atau tinggi maka pendidikan agama islam 

sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. 

 

 

 

                                                             
26 Wilujeng Rahayu “Pengaruh Pembelajaran PAI terhadap perilaku peserta didik,”(Skripsi, UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h 1-2. 
27 Nova Mutiara Dewi “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap akhlak siswa,” 

(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h ii 
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H. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu silmuali dari bab muka skripsi yaitu 

halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, 

daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan Abstrak. 

 

Bab I yaitu Pendahuluan yang memuat tentang:  

1) Penegasan Judul;  

2) Latar Belakang Masalah;  

3) Identifikasi dan Batasan Masalah;  

4) Rumusan Masalah,;  

5) Tujuan Penelitian;  

6) Manfaat Penelitian; 

7) Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan; dan  

8) Sistematika Penulisan. 

 

Bab II yaitu landasan teori dan pengajuan hipotesis yang memuat tentang:  

1) Teori yang digunakan (Telah teoritik terhadap pokok masalah/variabel 

penelitian; 

 2) Pengajuan Hipotesis 

 

Bab III yaitu metode penelitian yang memuat tentang:  

1) Waktu dan Tempat  Penelitian;  

2) Pendekatan dan Jenis Penelitian;  

3) Populasi, Sample dan Teknik Pengumpulan Data; 

 4) Definisi Operasional Variabel; 

 5) Insturmen Penelitian; 

 6) Uji Validitas dan Reabilitas Data; 

 7) Teknik Analisis Data 

 

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang  

1) Deskripsi data yaitu penjelasan yang mudah dipahami tentang hasil 

peneltian yang berupa table/grafik/bagan;  

2) Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi analisis penulis 

terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian. 

 

Bab V yaitu Penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian sesuai data 

yang ada serta rekomendsasi yang merupakan saran-saran praktis dan 

teoritis.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut, bahwa dari pengolahan data dan analisis data yang 

peneliti lakukan terdapat hubungan yang signifikan antara Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan Pembentukan Karakter kelas IX di SMP Al-

Azhar 1 Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap pembentukan karakter. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang menunjukkan nilai t hitung sebesar (5,229>2,000) atau positif 

dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05. Yang berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Dan diperoleh nilai regresi 

linier Y=19.639+1.791X, sig. Level 0,000 < 0,05 (nilai alpha), 

berdasarkan output yang diperoleh sebesar 1,791, artinya adalah jika 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam semakin baik maka karakter akan 

mengalami peningkatan 79,1%. 

2. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Pembentukan 

Karakter berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diperoleh R
2 

 (R 

Square) sebesar 0,461 (0, .679 x 0, .679) atau  44,4%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independent (Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam) yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 44,4% 

terhadap variabel dependennya (Pembentukan Karakter). Sedangkan 

55,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak 

terdapat dalam penelitian ini. 

 

B. Pembahasan 

 

Demi meningkatkan dan perbaikan kegiatan proses belajar mengajar dan 

kegiatan yang lain, tentu saja diperlukan adanya tegur sapa dan saran. Dalam 

penulisan skripsi ini perkenankanlah untuk memberikan saran-saran yang 

terkait antara lain: 
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1. Untuk meningkatkan suksesnya proses belajar mengajar SMP Al-Azhar 1 

Bandar Lampung hendaklah terciptaka situasi, kondisi, sarana dan prasarana 

pembangunan, khususnya bidang Pendidikan agar siswa dapat merasakan 

kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar. 

2. Guru sebagai pendidik juga diharapkan memberikan perhatian dan arahan 

kepada peserta didik terutama dalam perilaku atau karakter siswa sehingga 

pendidikan mampu menanamkan karakter yang baik dan mulia sehingga 

tercermin pada diri siswa dalam pergaulan keseharian. 

3. Hendaknya orang tua memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap 

anaknya tentang karakter keseharia, agar anak dapat mendapat arahan dan 

terkontrol dalam berkarakter sehari-hari. Sehingga terjaga dari karakter yang 

menyimpang atau akhlak tercela. 
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