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Kata Kunci: LingkunganSosial, Kepribadian, danPerilakuKeagamaan 
 
 Lingkungan sosial atau masyarakat adalah semua orang atau manusia lain 
yang mempengaruhi, termasuk cara pergaulannya, adat istiadatnya, agama dan 
kepercayaannya. Lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar 
terhadap perkembangan anak terutama dalam tingkah lakudan kepribadian peserta 
didik. Kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan 
mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabilakepribadianseseorangkuat, 
makasikapnyategas, tidakmudahterpengaruholehbujukandanfaktor-faktor yang 
datangdariluar.Sebaliknyaapabilakepribadiannyalemah, 
makaseseorangakanmudahterombangambingolehberbagaifaktordanpengaruhdarilu
ar. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang 
yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap 
agama. kondisi yang ditemui di SMKN 1 Ponorogo bahwa siswa masih memiliki 
kepribadian yang lemah, terbukti dari sikap mereka ketika kegiatan keagamaan 
berlangsung seperti sholat berjamaah, masih perlu teguran dari guru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)  pengaruh lingkungan sosial 
terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMK N 1 Ponorogo tahun ajaran 
201/2017. (2) pengaruh kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswa 
kelas X SMK N 1 Ponorogo tahun ajaran 201/2017. (3) pengaruh lingkungan 
sosial dan kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMK N 
1 Ponorogo tahun ajaran 201/2017.Pendekatan yang 
digunakanpadapenelitianiniadalahpendekatankuantitatif. Pengumpulan data 
dilakukanmelaluiangketdandokumentasi. Teknikanalisis data yang 
digunakanyaituanalisisregresi linier sederhana, dananalisisregresi linier 
berganda.Populasidalampenelitianiniadalahseluruhsiswa-siswikelas X SMKN 1 
Ponorogo yang terdiridari 14 kelas yang berjumlah 380 anak. Dan sampel yang 
digunakan 95 siswa. 

Berdasarkanhasilanalisis data yang 
dilakukanpenelitidapatdisimpulkanbahwa: (1) adapengaruh yang 
signifikanantaralingkungansosialterhadapperilakukeagamaansiswasebesar 24,1 % 
dansisanya 74,9 % dipengaruhiolehfaktor lain yang tidakditeliti. (2) adapengaruh 
yang signifikanantarakepribadiansiswaterhadapperilakukeagamaansiswasebesar 
4,35 % dansisanya 95,65 % dipengaruhiolehfaktor lain yang tidakditeliti. (3) 
adapengaruh yang signifikanantaralingkungan social 
dankepribadiansiswaterhadapperilakukeagamaansiswasebesar 26,45 % dansisanya 
73,55 % dipengaruhiolehfaktor lain yang tidakditeliti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan agama merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membentuk manusia yang agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, 

amanah, dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadikan manusia 

yang bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam pengajaran agama tentunya 

dibutuhkan berbagai metode atau cara penyajian bahan pelajaran agama islam 

kepada siswa untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
1
 

Proses pembelajaran tersebut terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, diantaranya adalah lingkungan. Yang dimaksud 

lingkungan ini adalah lingkungan alam sekitar dimana anak didik berada, yang 

mempunyai pengaruh terhadap perasaan dan sikapnya akan keyakinan atau 

agamanya. Karena lingkungan ini memberikan dorongan atau motivasi serta 

rangsangan kepada anak didik untuk melakukan segala sesuatu yang baik.
2
 

Lingkungan social memegang peranan penting terhadap kepribadian 

seseorang apabila kalau tidak didukung oleh kemantapan dari kepribadian 

dasar yang terbentuk dalam keluarga. Keluarga sangat mempengaruhi 

kehidupan seseorang karena intensitas dan frekuensinya yang cenderung tetap 

dan rutin. Kesenjangan antara norma, ukuran, patokan dalam keluarga dengan 

lingkungannya perlu diperkecil agar tidak timbul keadaan timpang atau serba 

                                                 
1
 M. Basyirudin Usman, MetodologiPembelajaran Agama Islam(Jakarta: Ciputat Press, 

2002), 4-5. 
2
Zuharini, FilsafatPendidikan Islam(Jakarta: PT BumiAksara, 2008), 173-174. 
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tidak menentu, suatu kondisi yang memudahkan munculnya perilaku tanpa 

kendali, yakni penyimpangan dari berbagai yang ada. Kegoncangan memang 

mudah timbul karena kita berhadapan dengan berbagai perubahan yang ada 

dalam masyarakat. 

Dimana masyarakat adalah tempat hidup seseorang untuk bisa 

menyesuaikan diri dengan orang lain disekitarnya. Baik buruk kondisi yang 

terjadi di masyarakat akan mempengaruhinya tingkah laku individu dalam 

kehidupannya. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai satu bentuk tata 

kehidupan social dengan tata nilai tata budaya sendiri. Dalam arti ini 

masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia 

yang majemuk (plural: suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, 

tingkat social ekonomi dan sebagainya). Manusia berada dalam 

multikompleks antar hubungan dan interaksi didalam masyarakat. Pada  

konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah 

keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah 

mulai ketika anak-anak berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya 

dan kondisi lingkungan social keagamaan yaitu dimana kondisi masyarakat 

yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Agar terwujudnya 

kehidupan social yang diinginkan maka harus berpegang teguh pada agama 

atau keyakinan. 

Disini terlihat hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat 

terhadap nilai-nilai agama. Di lingkungan masyarakat santri barangkali akan 

lebih memberikan pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan dibandingkan 
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dengan masyarakat lain yang memiliki ikatan yang longgar terhadap norma-

norma keagamaan. 
3
 Sementara itu ragam pendidikan yang diterima anak didik 

dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang baik 

pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan 

kesusilaan dan keagaaman.
4
 

Dan penulis tertarik untuk meneliti perilaku keagamaan siswa kelas X 

di SMKN 1 PONOROGO. Hal ini terbukti dengan adanya tingkah laku, 

kurang tertib dan belum adanya kesadaran siswa dalam menjalankan sholat 

berjamaah dan sebagainya 

Dari latar belakang di atas , maka perlu dilakukan kajian secara 

mendalam mengenai “ Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kepribadian 

Siswa Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa kelas X di SMKN 1 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017“ 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindaklanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan, serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana maupun jangkauan penulis, 

dalam penelitian ini tidak semua ditindak lanjuti. Untuk itu, dalam penelitian 

ini dibatasi masalah pengaruh lingkungan social dan kepribadian siswa 

                                                 
3
Jalaluddin, Psikologi Agama EdisiRevisi 2004(Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 

226-227. 
4
 M. Ngalim purwanto, Psikologo Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2007),140. 
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terhadap perilaku keagaman siswa SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latarbelakang yang telah diurai diatas, terdapat 

beberapa rumusanmasalahpadapenelitianiniadalah : 

1. Adakah pengaruh lingkungan social terhadap perilaku keagamaan siswa 

kelas X SMKN 1 Ponorogo? 

2. Adakah pengaruh kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswa 

kelas X  SMKN 1 Ponorogo? 

3. Adakahpengaruh lingkungan social dan kepribadian siswa terhadap 

perilakukeagamaan siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui lingkungan social terhadap perilaku keagamaan  

siswadiSMKN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan 

siswa di SMKN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 . 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan social dan kepribadian siswa  

terhadapperilakukeagamaan siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 
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E. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan, sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritik 

Dari hasil penelitian ini diharapkandapat menambah pengetahuan 

dan peneliti ingin menguji ada tidaknya pengaruh lingkungan social dan 

kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah  

Memberikan sumbanganpengetahuan tentang lingkungan social dan 

kepribadian siswa  terhadap perilaku keagamaan siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Dari penelitian ini diharapkan 

lebihmeningkatkanlagiusahamenciptakansuatukegiatan yang 

berpengaruh terhadap lingkungan social untuk 

pengembanganakhlaq yang baik. 

2) Sebagai bahan pertimbangan baru dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan agama yang berkaitan dengan perilaku. 

c. Bagi Siswa 

1) Dari 

penelitianinidiharapkansiswadapatterbiasadenganberbagikepada 

sesama. 
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2) Dari penelitianinidiharapkan siswa dapat meningkatkan perilaku 

keagamaan yang baik 

d. Bagi Penulis 

Menambah dan memperluas wawasan berfikir dalam 

menerapkan teori-teori yang telah didapatkan untuk  menjawab 

permasalahan yang aktual,  memecahkan permasalahan yang dihadapi 

dalam dunia pendidikan khususnya terkait denganlingkungan sosial dan 

kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola pikir penulis yang tertuang dalam skripsi ini, 

maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai rangkaian 

pembahasan yang stercakup dalam isi skripsi, dimana yang satu dengan yang 

lainnya saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang  berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori lingkungan social dan kepribadian 

siswa,  perilaku keagamaan, telaah hasil penelitian terdahulu serta kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitan yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. 
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Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

  



10 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Lingkungan Sosial 

a. Pengertian Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial atau masyarakat adalah semua orang/ 

manusia lain yang mempengaruhi kita, termasuk cara pergaulannya, 

adat istiadatnya, agama dan kepercayaannya, dan sebagainya. Dalam 

hal ini lingkungan sosial siswa adalah semua orang atau manusia lain 

yang dapat berpengaruh terhadap siswa tersebut. Pengaruh itu ada 

yang diterima siswa langsung, ada yang diterima secara tidak 

langsung. Lingkungan sosial ini mempunyai pengaruh yang lebih besar 

terhadap pertumbuhan rohani dan pribadi anak, sifat dan watak anak 

adalah interaksi antara pembawaan, keturunan dan lingkungan yang 

ada pada anak didik.
5
 

Menurut Sartain (ahli Psikologi Amerika), mengatakan bahwa 

yang dimaksud dengan lingkungan (environment) adalah meliputi 

semua kondisi-kondisi di dunia yang dalam cara- cara tententu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life 

prosecces kita kecuali gen- gen, dan bahkan gen- gen dapat pula 

                                                 
5
Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 28-29. 
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dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide environment) 

bagi gen lain.
6
 

Lingkungan sosial, merujuk pada lingkungan dimana seorang 

individu melakukan interksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial 

dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial lain 

yang lebih besar.
7
 

Faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan 

karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk 

pada lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam 

sekitarnya, baik itu lingkungan buatan seperti tempat tinggal (rumah) 

dan lingkungan. Sedangkan lingkungan yang bukan buatan seperti 

kondisi alam goegrafis dan iklimnya.
8
 

Pendapat lain mengatakan, bahwa di dalam lingkungan tidak 

hanya terdapat sejumlah faktor pada suatu saat, melainkan terdapat 

pula faktor-faktor lain yang banyak jumlahnya, yang secara potensial 

dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Tetapi 

secara aktual hanya faktor-faktor yang ada di sekeliling anak tersebut 

yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku 

anak.
9
 Meskipun lingkungan tidak bertanggung terhadap kedewasaan 

anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan yaitu 

pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik, sebab bagaimana 

                                                 
6
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, 32. 

7
 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), 66. 
8
Ibid., 65. 

9
 H.M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 298. 
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anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan 

mempengaruhi anak.
10

 

Pada dasarnya lingkungan mencakup: 

1) Tempat (lingkungan fisik); keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan 

alam. 

2) Kebudayaan (lingkungan budaya); dengan warisan budaya tertentu 

bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, 

keagamaan. 

3) Kelompok hidup bersama (lingkungan sosial atau masyarakat); 

keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan.
11

 

Memang lingkungan berpengaruh besar kepada anak didik, 

meliputi lingkungan yang baik atau tidak baik. Lebih-lebih lingkungan 

yang kurang baik mudah memengaruhi anak didik. Mengingat 

lingkungan tidak bertanggung jawab memengaruhi anak didik, maka 

sudah sepantasnyalah jika pendidik bersikap bijaksana dalam bersikap 

dan menghadapi lingkungan tersebut. Sedangkan faktor pendidikan 

secara sadar dan bertanggung jawab menuntun dan membimbing anak 

ke tujuan pendidikan yang diharapkan.
12

 

Jadi dapat disimpulkan lingkungan sosial adalah semua 

manusia yang berada dalam lingkungan sekitar yang mempengaruhi 

peserta didik baik dalam tingkah laku dan perkembangannya. 

 

                                                 
10

 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 91. 
11

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, 32. 
12

H.M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I, 299. 
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b. Macam-macam Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial merupakan sub tambahan dari pembahasan 

lingkungan. Pada umumnya lingkungan dibagi menjadi 2 yaitu 

lingkungan alam dan lingkungan sosial.
13

 

Adapun lingkungan sosial dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

lingkungan sosial keluarga dan lingkungan sosial masyarakat.
14

 

1. Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat 

informal, yang pertama dan utama oleh anak serta lembaga 

pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggung jawab 

memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Secara sederhana keluarga diartikan sebagai kesatuan 

hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak, dan arena itu 

disebut primary community. Pendidikan keluarga ini berfungsi: 

e. Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak 

f. Menjamin kehidupan emosional anak 

g. Menanamkan dasar pendidikan moral 

h. Memberikan dasar pendidikan sosial 

                                                 
13

 Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 

1973), 122. 
14

Ibid., 123. 
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i. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak
15

 

Umumnya kita menyakini bahwa keterlibatan orang 

tua sangat penting dalam proses sekolah anak, namun orang 

tua akan memerankan peran yang sedikit dalam proses 

belajar remaja. Namun semakin banyak yang nememukan 

bukti bahwa orang tua dapat menjadi faktor kunci dalam 

semua tingkat kelas. Meskipun begitu orang tua tidak terlibat 

sebanyak yang diinginkan oleh mereka atau sekolah terhadap 

anak remaja mereka. Keterlibatan orang tua adalah minimal 

pada sekolah menengah pertama. Hubungan kolaboratif antar 

orang tua dan sekolah biasanya akan berkurang seiring 

dengan berkembangnya anak menuju masa remaja. Namun 

keterlibatan orang tua ini, ternyata sama pentingnya di masa 

anak-anak maupun dimasa remaja.
16

 

Joyce Epstein (1990) telah menyediakan sebuah 

kerangka kerja untuk memahami bagaiman keterlibatan orang 

tua dalam menyekolahkan anak dapat ditingkatkan. 

j. Keluarga mempunyai kewajiban dasar untuk menyediakan 

keselamatan dan kesehatan bagi anak remaja mereka. 

k. Sekolah mempunyai kewajiban dasar untuk berkomunikasi 

dengan keluarga mengenai program sekolah dan 

perkembangan individual anak remaja mereka. 

                                                 
15

 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, 92 
16

 John W. Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja(Jakarta: Erlangga, 2003), 271-

272. Cet. Keenam. 
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l. Keterlibatan orang tua disekolah harus ditingkatkan. 

m. Keterlibatan orang tua dalam aktivitas belajar remaja di 

rumah harus lebih ditingkatkan. 

n. Orang tua harus lebih sering terlibat dalam pengambilan 

keputusan di sekolah. 

o. Kolaborasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat 

lebih ditingkatkan.
17

 

2. Lingkungan Masyarakat 

Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya 

bersifat sosial. Yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia 

lainnya, hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil 

hubungan kita dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat 

permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Bahan pelajaran atau isi 

pendidikan oleh kelompok atau masyarakat seseorang. 

Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang 

menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman 

yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan 

kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi 

krisis kehidupannya.  

Masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk tata 

kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam 

arti ini masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan; 

                                                 
17

Ibid., 271-272. 



16 

 

 

medankehidupan manusia yang majemuk (plural: suku, agama, 

kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan 

sebagainya). Manusia berada dalam multikompleks antara 

hubungan dan interaksi didalam masyarakat. 

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan 

lingkungan ketiga setelah keluaraga dan sekolah. Pendidikan yang 

dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk 

beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluaraga dan berada di 

luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian berarti pengaruh 

pendidikan tersebut tampaknya lebih luas.
18

 

 

c. Faktor Lingkungan sosial bagi perkembangan 

Lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pembentukan dan perkembangna perilaku individu, baik lingkungan 

fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Manusia tidak bisa 

melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan sosial karena 

lingkungan senantiasa tersedia di sekitarnya. 

a. Lingkungan membentuk makhluk social 

Lingkungan pada uraian ini hanya meliputi orang-orang atau 

manusia-manusia lain yang dapat memberikan pengaruh dan dapat 

dipengaruhi, sehingga menuntut suatu keharusan sebagai makhluk 

sosial untuk bergaul satu dengan yang lainnya.  
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b. Lingkungan membentuk perilaku budaya 

Beragam kekayaan lingkungan merupakan sumber inspirasi 

dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan budaya bagi 

individu. Lingkungan dapat membentuk pribadi seseorang karena 

manusia hidup adalah manusia yang berfikir dan serba ingin tahu 

serta mencoba-coba terhadap segala apa yang tersedia di alam 

sekitarnya.
19

 

 

2. Kepribadian Siswa 

a. Pengertian Kepribadian Siswa 

Pada dasarnyakepribadian berasal dari kata personality (bahasa 

inggris) yang berasal dari kata persona (latin) yang berarti 

kedok/topeng.
20

Kepribadian menurut para teoritisi kepribadian adalah 

merepresentasikan proses keterlibatan subyek atas pengaruh internal 

dan eksternal yang mencakup factor genetic, pengalaman social dan 

perubahan lingkungan.
21

 

Abdul Mujib menjelaskan bahwa kepribadian adalah integrasi 

system kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah 

laku.
22
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20
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21
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Keprbadian atau personality itu dinamis, tidak statis atau 

tetapsaja tanpa perubahan. ia bersifat psikofisik, yang berarti baik 

faktor jasmaniah maupun rohaniah individu itu bersama-sama 

memegang peranan dalam kepribadian.
23

 

Pembentukan kepribadian terjadi dalam masa yang 

panjang.pembentukan kepribadian berkaitan erat dengan pembinaan 

iman dan akhlak. Kepribadian merupakan suatu mekanisme yang 

mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. 

Apabilakepribadian seseorang kuat, maka sikapnya tegas, tidak mudah 

terpengaruh oleh bujukan dan factor-faktor yang datang dari luar, serta 

ia bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Dan sebaliknya 

apabila kepribadiannya lemah, maka ia mudah terombang ambing oleh 

berbagai factor dan pengaruh dari laur.
24

 

Pada masa remaja dimulai pembentukan dan perkembangan 

suatu sistem moral pribadi sejalan dengan pertumbuhan  pengalaman 

keagamaanyang individual. Melalui kesadaran beragama dan 

pengalaman ke-Tuhanan, akhirnya remaja akan menemukan 

Tuhannya, yang berarti menemukan kepribadiannya.
25

 

Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-

nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan 

                                                 
23

  M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, 156. 
24
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25
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kepribadian seseorang, maka tingkah laku orang tersebut akan banyak 

diarahkan dan dikendalikan nilai-nilai agama.
26

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian sifatnyadinamis, 

terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diseranya 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya akibat pengaruh internal 

dan eksternal yang mencangkup factor gentik, pengalaman social dan 

perubahan lingkungan. 

b. Karakteristik Kepribadian Siswa 

Masa remaja (12-21) merupakan masa peralihan antara masa 

anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa, masa remaja sering 

dikenal dengan masa pencarian jati diri ( ego identity). masa remaja 

sering ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yaitu:
27

 

1) Mencapai hubungan  yang matang dengan teman sebaya. 

2) Dapat menerima dan belajar peran social sebagai pria atau wanita 

dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

3) Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara 

efektif. 

4) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa 

lainnya. 

5) Memilih dan mempersiapkan karier di masa depan sesuai dengan 

minat dan kemampuannya. 

                                                 
26

 Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1995), 62-63.  
27
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6) Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep 

yang diperlukan sebagai warga Negara. 

7) Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara social. 

8) Memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai pedoman 

dalam bertingkah laku. 

9) Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan 

religiusitas. 

E. B. Hurlock mengemukakan bahwa kepribadaianyang sehat 

ditandai dengan:
28

 

1) Mampu menilai diri secara relistik 

Individu yang sehat mampu menilai diri apa adanya, baik 

kelebihan maupun kelemahannya, menyangkutfisik dan 

kemampuan. 

2) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistic 

Dia tidak menjdi sombong, angkuh atau mengalami “superiority 

complex”, apabila memperoleh prestasi yang tinggi. Apabila 

mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi, 

tetapi dengan sikap optimistic. 

3) Menerima tanggung jawab 

Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. 

 

                                                 
28
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4) Kemandirian 

Individu memiliki sifat mandiri dalam cara berfikir dan 

bertindak,mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan 

mengembangkan diri sert menyesuaikan diri dengan norma yang 

berlaku di lingkungannya. 

5) Dapat mengontrol emosi 

Individu merasa nyaman dengan emosinya. Dia dapat menghadapi 

situasi frustasi, depresi secara positif tidak detruktif ( merusak). 

6) Berorientasi tujuan 

Individu yang sehat kepribadiaanya dapat merumuskan tujuannya 

berdasarkan pertimbangan secara matang (rasioanal). Dia 

berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara 

mengembangkan kepribadian (wawasan) dan ketrmpilan. 

7) Berorientasi keluar (ekstrovert) 

Dia bersifat respek (hormat), empati terhadp orang lain, 

mempunyai kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah 

lingkungannya dan bersifat fleksibel dalam berfikir. Barret 

Leonard mengemukakan sifat-sifat individu yang berorientasi 

keluar yaitu: (a) menghargai dan menialai orang lain sepertinya 

dirinya sendiri; (b) merasa nyaman  dan terbuka terhadap orang 

lain; (c) tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi 

korban orang lain dan tidak mengorbankan orang lain karena 

kekecewaan dirinya. 
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8) Penerimaan social 

Individu dinilai positif oleh orang lain, mau berpartisipasi aktif 

dalamkegiatan social, dan memiliki sikap bersahabat dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

9) Memiliki filafat hidup 

Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidupang berakar 

dari keyakinan agama yang dianutnya. 

10) Berbahagia 

Situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan. Kebahagiaan ini 

didukung oleh factor-faktor achievement (pencapaian prestasi), 

acceptance (penerimaan dari orang lain), affection (perasaan 

dicintai atau disayangi orang lain). 

Adapun kepribadian yang tidak sehat ditandai dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Mudah marah (tersinggung) 

2) Menunjukkan kekhawatiran dan keemasan 

3) Sering tertekan (stress atau depresi) 

4) Senag mengganggu orang lain yang usianu lebih muda atau 

terhadap hewan 

5) Ketidak mampuan untuk mneghindari dari perilaku menyimpang 

meskipun sudh mempunyai kebiasaan berbohong 

6) Senang mencemooh atau mengkritik orang lain 

7) Kurang memiliki rasa tanggung jawab 
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8) Kurang memiliki kkeasadaran untuk menaati ajaran agama 

9) Bersikap pesimis dalam menghadapi ujian. 

c. Factor-faktor Pembentukan Kepribadian 

Factor-faktor yang mnentukan kepribadian dibahas secara 

mendetail oleh tiga alairan, yaitu empirisme, nativisme, dan 

konvergensi. Masing-masing mempunyai asumsi psikologi tersendiri 

dalam memlihat hakikat mnusia. 

1. Aliran Empirisme 

Aliran yang menitikberatkan pandangannya pada perana  

lingkungan sebagai penyebab timbulnya uatu tingkah laku. 

Lingkungan yang mempengaruhi kepribadian terdiri atas lima 

aspek yaitu geografis, historis, sosiologis, kultural, dan psikologi.
29

 

2. Aliran Nativisme 

Aliran yang menitikberatkan pandanganyya pada peranan 

sifat bawaan, keturunan, dan kebakaan sebagai penentuan tingkah 

laku seseorang.
30

 

3. Aliran Konvergensi 

Menurut aliran ini, fsktor internal dan eksternl itu 

sebenarnya berpadu menjadi satu. Keduannya saling memberi 

pengaruh. Ada kemungkinan bakat yang ada pada anak tidak akan 

berkembang kalau tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di 

lingkungannya. Dengan demikian pula pengaruh dari lingkungan 
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tidak akan berfaedah apabila tidak ada yang menanggapi di dalam 

jiwa manusia. 

Lingkungan yang turut berperan dalam mengenbangkan 

kepribadian siswa antara lain: 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga memiliki peranan yang sangat peting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang 

penuh kasih saying dan pendidikan tentang nila-nilai 

kehidupan, baik agama maupun social budaya yang diberikan 

merupakan factor yang kondusif untuk mempersiapkan amak 

menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. 

b) Lingkungan sekolah 

Peranan sekolah dalam mngembangkan kepribadian anak, 

Hurlock mengemukakan bahwa sekolah merupakan factor 

penentu bagi perkembangan kepribadian anak baik dalam cara 

berfikir sikap mupun perilaku. Alasannya adalah para siswa 

harus hadir di sekolah, sekolah memberikan pengaruh kepada 

anak secara din tentang “konsep diri”-nya anak-anak banyak 

menghabiskan waktunya di sekolah dari pada tempat lain di 

luar rumah, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk meraih sukses. 
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c) Kelompok teman sebaya 

Peranan kelompok teman sebay memberikan kesempatan untuk 

belajar tentang, bagaimana berinteraksi  dengan orang lain, 

mengontrol tingkah laku sosial, mengembangkan keterampilan  

dan minat yang relevan, saling bertukar perasaan dan masalah. 

 

3. Perilaku Keagamaan 

a. Pengertian perilaku keagamaan 

Perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap 

rangsangan atau lingkungan. Sedangkan keagamaan berasal dari kata 

dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada tuhan 

dengan ajaran kebaikan dan kewajiban yang dibekali alat 

pendengaran, penglihatan, alat berfikir dan berperasaan yaitu aqidah. 

Namun anak yang dilahirkan itu bukan berarti kosong tanpa potensi 

yang telah diberikan Allah Swt. Anak yang dilahirkan sudah dibekali 

fitrah oleh Allah Swt. 

Mekanisme psikologis kehidupan beragama pada masa kanak-

kanak yang sangat menonjol adalah mekanisme imitasi, seperti 

perkembangan aspek-aspek psikologis dan kemampuan anak yang lain 

yang berkembang lewat proses peniruan. Pada mulanya anak 

beragama karena meniru orang tuanya. Oleh karena itu walter Housten 

Clark Menyebutkan salah satu ciri kehidupan beragama pada masa 



26 

 

 

kanak-kanak adalah sifatnya yang imitatif artinya anak-anak hanya 

menirukan apa yang di yakini dan dilakukan Orang Tuanya. 

Perkembangan perilaku keagamaan pada anak, terjadi melalui 

pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah dan 

dalam masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama 

(sesuai ajaran agama) akan semakin banyak unsur agama, maka sikap, 

tindakan, kelakuan dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan 

ajaran agama.
31

 

Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar 

ketaatannya terhadap agama. Sikap keagamaan tersebut oleh adanya 

konsistesi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, 

perasaan terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap 

agama sebagai unsur psikomotorik, jadi sifat keagamaan merupakan 

integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama, 

serta tindak keagamaan dalam diri seseorang.
32

 Dalam pengertian 

umum, sikap dan perilaku dipandang sebagai seperangkat reaksi-

reaksi efektif terhadap objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, 

pemahaman, dan penghayatan individu. Dengan demikian, sikap 

                                                 
31

 Irni Hadyana. Intensitas Orang Tua dan Bimbingan Guru Terhadap Perilaku Keagamaan 

Anak. Jurnal Edukasi Islam, (online), Volume 1, No.1 Tahun 2012. 

http://jurnaledukasinusantara.web.id/download/edukasiislam/edukasiislam_010108.pdf, di akses 

12 Januari 2017. 
32

  Jalaludin, Psikologi Agama   (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), 205. 

http://jurnaledukasinusantara.web.id/download/edukasiislam/edukasiislam_010108.pdf


27 

 

 

terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman seseorang, bukan sebagai 

pengaruh bawaan seseorang, serta tergantung kepala objek tertentu.
33

 

Bentuk perilaku keagamaan seseorang dapat dilihat seberapa 

jauh keterkaitan komponen kognisi, afeksi, dan konasi seseorang yang 

menyangkut masalah agama. Mata rantai antara sikap dan tingkah 

laku terjalin dengan hubungan faktor tertentu, yaitu motif yang 

mendasari sikap. Motif sebagai tenaga pendorong arah sikap negatif 

atau akan terlihat dalam tingkah laku nyata pada diri seseorang atau 

kelompok.
34

 

Manusia dalam perjalanan hidup dan kehidupan, pada dasarnya 

mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab 

yang dibebankan Allah kepada manusia agar dipenuhi, dijaga, dan 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. Manusia selalu melakukan sesuatu 

seperti berjalan-jalan, berbicara, makan, tidur, bekerja dan sebaginya. 

Menurur ahli psikologi seluruh kegiatan tersebut merupakan perilaku 

manusia.
35

 

Perilaku manusia tindak tanduknya seseorang adalah pancaran 

dari akidah dan kepercayaan yang bersemayam didalam hati dan 

dipikirannya. Jika akidah seseoarang baik dan mantap, akan baik dan 

mantap segala tingkah laku dan perbuatan. Sebaliknya akidahnya 

mengambang dan buruk akan menjadi buruk pulalah tingkah lakunya 

dan tidak menentu. 
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Karenanya, maka akidah yang bersandarkan tauhid dan iman itu 

merupakan sesuatu kebutuhan rohaniyah yang vital bagi tiap manusia 

untuk menyempurnakan kepribadiannya dan menegakkan sifat-sifat 

kemanusiaannya yang sejati. Dan dakwah kepada akidah yan benar 

dan kepercayaan yang sesuai dengan fitrah manusia itulah yang 

pertama dilakukan Rasulullah Saw dalam melaksankan misi sucinya 

sebagaimana diwahyukan oleh Allah Swt kepadanya. Akidah dan 

tauhid yan berarti kepercayaan kepada keesaan Tuhan dan 

kepercayaan akan kebenaran risalah Muhammad Saw itulah yang 

dijadikan batu pertama oleh Rasulullah Saw dalam pembinaan umat 

dan negara
36

 

Inti beragama adalah masalah sikap. Didalam agama islam, 

sikap beragama itu intinya adalah iman.
37

 Jika kita membicarakan 

tentang bagaiaman cara mengajarkan agama Islam, maka inti 

pembicaraan kita adalah bagaimana menjadikan anak didik kita orang 

yang beriman. Jadi, inti penanaman agama islam adalah penanaman 

iman. Iman adalah keyakinan yang ditanamkan dihati diucapkan 

dengan lisan adan dilaksanakan dengan perbuatan.
38

 

Jadi dapat disimpulkan perilaku keagamaan adalah perilaku 

yang harus ditanamkan sejak lahir dan bertingkah laku sesuai dengan 

kadar ketaatnya terhadap agama. 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku individu, baik yang 

bersumber dari dalam dirinya (faktor internal) ataupun yang berasal 

dari luar dirinya (faktor eksternal). Faktor internal merupakan segala 

sifat dan kecakapan yang dimiliki atau dikuasai individu dalam 

perkembangannya, diperoleh hasil keturunan atau karena interaksi 

keturunan dengan lingkungan. Faktor eksternal merupakan segala 

yang diterima individu dari lingkungan. 

Keturunan, pembawaan atau heredity merupakan segala ciri 

sifat dan kemampuan-kemampuan tersebut dibawa individu dari 

kelahiran dan diterima sebaga keturunan dari orang tuanya.
39

 

1. Faktor Internal (pembawaan) 

Faktor internal yang di maksud di sini adalah faktor yang 

berasal dari diri dalam seseorang yaitu segala sesuatu yang 

dibawanya sejak lahir dimana seseorang yang baru lahir tersebut 

memiliki kesucian (fitrah) dan bersih dari segala dosa. 

Jadi sejak lahir manusia membawa fitrah dan mempunyai 

banyak kecenderungan, ini disebabkan karena banyaknya potensi 

yang dibawanya. Dalam garis besarnya kecenderungan itu dapat 

dibagi dua, yaitu kecenderungan menjadi orang yang baik dan 

kecenderungan menjadi orang yang jahat. Sedangkan 
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kecenderungan beragama termasuk dalam  kecenderungan menjadi 

baik. 

2. Faktor eksternal (lingkungan) 

a) Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama 

bagi anak, oleh karena itu peranan keluarga (orang tua) dalam 

pengembangan kesadaran beragama anak sangatlah dominan. 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan 

pendidikan agama kepada anak dalam upaya menyelamatkan 

mereka dari siksa api neraka. 

Dalam kehidupan manusia, lingkungan keluargalah 

yang menjadikan dasar pembentukan perilaku seseorang, juga 

memberikan andil yang sangat banyak dalam memberikan 

bimbingan dan pendidikan keagamaan. Sebab seseorang 

sebelum mengenal dunia luar, mereka terlebih dahulu 

menerima norma-norma dan pengalama-pengalaman dari 

anggota keluarganya, terutama dari orang tuanya. Dan orang 

tualah yang berperan banyak dalam mendidik anak-anaknya, 

selain itu orang tua dalam keluarga sangat menentukan pribadi 

anak dalam berperilaku. 

Sehubungan hal tersebut, Zakiah Daradjat menyatakan 

orang tua adalah “pembina pribadi yang utama dan pertama 

dalam kehidupan anak”. Kepribadian orang tua, sikap dan 
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carahidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang 

tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk dan 

mempengaruhi pribadi anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang,
40

 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa, orang 

tua memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan jiwa 

keagamaan anak. Melalui peran orang tua dan hubungan yang 

baik antara orang tua dan anak dalam proses pendidikan, maka 

kesadaran beragama dapat berkembang melalui peran keluarga 

dalam memengaruhi dan menanamkannya kepada anak. 

Dimana orang tualah yang bertanggung jawab dalam 

membentuk perilaku keagamaan anak. 

b) Lingkungan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program sistemik dalam melaksanakan bimbingan, 

pengajaran dan latihan kepada anak (peserta didik) agar 

mereka berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal, 

baik menyangkut aspek fisik, psikis, (intelektual dan 

emosional), sosial, maupun moral-spiritual.
41

 

Dengan demikian lingkungan sekolah adalah faktor 

yang potensial dalam rangka mendidik dan mengembangkan 

ajaran agama untuk peserta didik terutama melalui bidang 
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studi agama Islam dan membiasakan suasana beragama 

melalui berbagai kegiatan keagamaan dan perilaku sehari-hari 

sehingga dapat meningkatkan kesadaran beragama bagi 

mereka. 

c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat adalah interaksi sosial dan 

sosiokultural yang berpotensial berpengaruh terhadap 

perkembangan fitrah beragama anak (terutama remaja). 

Dalam masyarakat, anak atau remaja melakukan 

interaksi sosial dengan teman sebayanya (peer group) atau 

anggota masyarakat lainnya. Apabila teman sebaya itu 

menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama 

(berakhlaq mulia), maka anak cenderung berakhlaq mulia. 

Namun sebaliknya, yaitu perilaku teman sepergaulannya 

buruk, maka anak akan cenderung berperilaku seperti 

temannya tersebut. Hal ini terjadi, apabila anak kurang 

mendapat bimbingan agama dari orang tuanya.
42

 

Dengan demikian lingkungan masyarakat merupakan 

faktor yang penting dalam rangka mengembangkan kesadaran 

beragama khususnya pada masa remaja (pubertas), dimana hal 

ini dilakukan dengan teman sebaya. Namun peran orang tua 

dalam keluarga dan guru di sekolah amat dibutuhkan dalam 
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FutiatiRomlah, Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam, 201. 
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mengawasi pergaulan tersebut, guna menghindari pergaulan 

yang melanggar ajaran agama. 

Selain beberapa faktor diatas, perhatian orang tua pada 

pendidikan agama juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku keagamaan peserta didik. Karena 

orang tua merupakan pembina pribadi yang pertama dalam 

kehidupan anak.Keteladanan orang tua terhadap anak 

menjadikan anak dapat meniru dan berperilaku sesuai dengan 

apa yang diajarkan orang tua.
43

 

Perilaku yang diperlihatkan oleh individu bukan 

sesuatu yang dilakukan sendiri tetapi selalu dalam interaksinya 

dengan lingkungan. Demikian juga dengan sifat dan 

kecakapan-kecakapan yang dimiliki individu sebagian besar 

diperoleh melalui hubungan dengan lingkungan. Ciri-ciri dan 

sifat yang menetap dipandang sebagai pembawaan atau 

keturunan, seperti warna kulit, rambut, bentuk hidung, mata, 

telinga. Sifat periang, penyedih, beberapa ahli meragukan 

bahwa hal itu merupakan faktor pembawaan sebab 

kemungkinan besar masih bisa diubah oleh lingkungan.
44

 

Oleh karena itu anak hidup dalam milieu sosial 

tertentu, ia dideterminir secara sosial (ada diterminasi sosial). 

Karena itu anak bisa dipengaruhi oleh orang lain, dan bisa 

                                                 
43

  Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama  (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 56. 
44

Nana Syaodah Sukmadinata, Landasan Psikologi…………………, 46. 
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dididik. Anak tidak mungkin bisa berkembang tanpa bantuan 

dari lingkungan sosilanya (orang lain, milieu, lembaga 

pendidikan, dan lain-lain). Oleh karena itu setiap tingkah laku 

anak merupakan tingkah laku sosial, sebab mempunyai 

relasi/kaitan dengan orang lain.
45

 

c. Usaha membentuk perilaku keagamaan 

Dalam kaitannya dengan konsep dasar perilaku, terdapat 

beberapa aliran pandangan (paham), antara lain dikenal sebagai paham 

holisme dan behaviorisme. Paham holistik menekankan bahwa 

perilaku itu bertujuan (purposive) yang berarti aspek instrinsik (niat, 

tekat azam) dari dalam diri individu merupakan faktor penentu yang 

penting untuk melahirkan perilaku tertentu meskipun tanpa adanya 

perangsang (stimulus) yang datang dari lingkungan (naturalistik). 

Sedanglan paham behavioristik menekankan bahwa pola-pola perilaku 

itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan 

(reinforcement) dengan mengkondisikan stimulus (conditioning) 

dalam lingkungan (environmentalistik).
46

 

Ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang bentuk-bentuk 

pembinaan sikap/perilaku kegamaan, diantaranya yaitu sebagai 

berikut : 

Menurut Ahmad Tafsir, pembinaan sikap beragama atau 

pembinaan afektif ini adalah dengan mengajarkan cara berperilaku. 

                                                 
45

 Kartono Kartini, Psikologi Anak (Bandung: Mandar Maju, 1990),43. 
46

 Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Kependidikan(Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), 24. 
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Karena sikap beragama itu intinya adalah iman. Jadi kita harus 

menanamkan iman dihati atau kalbu melaui pengajaran. 

Menurut Nur Ali dkk, bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan dan 

praktek-praktek keagamaan yang dilaksanakan secara terprogram dan 

rutin (istiqamah) disekolah dapat menciptakan pembiasaan berbuat 

baik dan benar menurut ajaran agama yang diyakini dikalangan 

mereka. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan pengalaman 

dan pembiasaan.
47

 

Pengajaran itu hanyalah sebagian dari usaha pendidikan. Yang 

disebut pengajaran ialah penambahan pengetahuan (kognitif) dan 

pembinaan keterampilan. Usaha-usaha lain memang masih banyak, 

seperti: 

1) Memberikan contoh atau teladan 

2) Membiasakan (tentunya yang baik) 

3) Menegakkan disiplin (sebenarnya ini sebagian dari pembiasaan) 

4) Memberi motivasi atau dorongan 

5) Memberi hadiah terutama psikologis 

6) Menghukum (mungkin dalam rangka pendisiplinan) 

7) Penciptaan suasana yang berpengaruh bagi pertumbuhan positif.
48
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 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 300. 
48
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B. Telaah Hasil Peneliti Terdahulu 

Berdasarkan hasil pelacakan di perpustakaan Stain ponorogo terdapat 

beberapa skripsi yang menulis tentang lingkungan sosial dan perilaku 

keagamaan, penulis hanya mengambil tiga contoh, yaitu: 

1. Skripsi  dari Siti Marfuah, tahun 2012, dengan judul “ Kolerasi Antara 

Kondisi Lingkungan Sosial Keagamaan Dengan Kemampuan Menghafal 

Ayat-ayat Al-Qur’an Mata Pelajaran Qur’an Hadist Siswa Kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 05 Pacitan Tahun Ajaran 

2011/2012. 

Dari analisis data ini dapat disimpulkan 1). Kondisi lingkungan 

social keagamaan siswa kelas VIII MTs. M 05 Pacitan adalah 

menunjukkan cukup dengan prosentasi 67,02%. 2). Kemampuan 

menghafal ayat-ayat Al- Qur’an kelas VII MTs. M 05 Pacitan adalah 

menunjukkan cukup dengan Prosentase 64,90%.3). Terdapat kolerasi 

antara kondisi lingkungan social keagamaan dan kemampuan menghafal 

ayat-ayat Al-Qur’an siswa VII Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 05 

Pacitan Tahun Ajaran 2011/2012”. 

2. Skripsi dari Tumarno, tahun 2009, denga judul “Pengaruh Lingkungan 

Sosial Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas III SDN 3 Baosan Lor 

Ngrayun Ponorogo. 

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa analisa sesuai 

dengan rumus diatas diperoleh nilai C hitung 0,722 sedangkan “ r “ table 

pada taraf signifikan 5% adalah 0,325 dan pada taraf signifikan 1% adalah 
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0,418. Dengan demikian jelas bahwa nilai C hitung lebih besar dari “ r “ 

pada taraf signifikan 5% maupun 1% karena itu berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara Lingkungan Sosial terhadap Prestasi Belajar Pendidikan 

Agama Islam Siswa Kelas III SDN 3 Baosan Lor Ngrayun Ponorogo. 

3. Skripsi dari Ary Yanto Edy Syahputro, tahun 2011, dengan judul “Peran 

Organisasi Unit Kegiatan Keislaman (UKI) Ulin Nuha Dalam 

Meningkatkan Perilaku Keagamaan Mahasiswa STAIN Ponorogo (Studi 

Kasus UKM Unit Kegiatan Ke-Islaman (UKI) Stain Ponorogo) 

 Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi 

Unit Kegiatan Ke-Islaman (UKI) Ulin Nuha mempunyai peran 

meningkatkan perilaku keagamaan mahasiswa STAIN Ponorogo sangat 

besar. Adapun peranan tersebut meliputi; permintaan mahasiswa STAIN 

Ponorogo yang berupaya mewadahi mahasiswa yang memiliki minat dan 

menyalurkan bakat yang dimiliki terutama dalam hal keagamaan. Peranan 

dalam memotivasi mahasiswa untuk melaksanakan kefiatan keagamaan. 

Kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan ibadah sholat, sholawat al-Habsy, 

kajian keislaman, qiroah, yasinan dan tahlil, bulletin bulanan, sima’an al-

qur’an, kaligrafi, diklat qiro’ah dan madding. Kegiatan tersebut sebagai 

sarana menuju perilaku keagamaan  akhlak yang baik, serta keteladanan 

yang diberikan oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi Unit Kegiatan 

Ke-Islaman (UKI). 
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4. Karya Evi Mar’ atus Shalikah (2012, STAIN Ponorogo). Skirpsi Relevensi 

Pendidikan Berbasis Karakter Dengan Konsep PendidikanKepribadian 

Anak Menurut Elizabeth B. Hurlock. 

Hasil penelitian adalah konsep pendidikan berbasis karakter adalah 

suatu usaha pengembangan dan mendidik karakter seseorang yaitu 

kejiwaan, akhlah budi pekerti sehingga menjadilebih baik. Pendidikan 

kepribadian anak menurut Hurlock ialah suatu proses belajar berperilaku 

sesuai dengan tuntunan masyarakat. Dengan kata lain sutau pengajaran 

yang berusaha menemukan kebenaran dan tidak berpaling dari kenyataan 

yang telah, sedang atau yang akan terjadi. Pendidikan membuat seseorang 

dapat mempertahankan diri dan manipulasi orang lain dan dapat 

memberikan respon yang tepat. Untuk itu pendidikan anak sangatlah 

penting dan sangat menetukan perkembangan anak dikemudian hari. 

Relevansi konsep pendidikan berbasis karakter dengan pendidikan 

kepribadian anak menurut Elizabeth B Hurlock yaitu terdapat lima nilai 

utama yang dipegang teguh antar keduannya ialah komunikatif, peduli, 

sosial, disiplin, kretif, jujur, dan percaya diri.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian–penelitian terdahulu 

meskipun ada keterkaitan yaitu sama-sama membahas pengaruh 

lingkungan sosial, namun penelitian ini membahastentang pengaruh 

lingkungan social dan kepribadian sosial terhadap perilaku keagamaan 

siswa.  
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C. Kerangka Berfikir 

Menurut salah seorang ahli dalam bukunya bussines research (1992) 

mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
49

 Berdasarkan landasan teori 

dan telaah pustaka diatas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah : 

Variabel Independen  ( X1) : Lingkungan sosial 

( X2) : kepribadian siswa 

Variabel Dependen  (Y)      : perilaku keagamaan 

1. Jika lingkungan social siswa baik, maka perilaku keagamaan siswa baik. 

2. Jika kepribadian siswa baik, maka perilaku keagamaan siswa baik. 

3. Jika ligkungan siswa baik dan kepribadian siswa baik, maka perilaku 

keagamaan siswa akan baik 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Hipotesis (Ho): Tidak ada pengaruh antara lingkungan social dan 

kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan di SMKN 1 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/2017.  

2. Hipotesis (Ha) : Ada pengaruh antara lingkungan social dan kepribadian 

siswa terhadap perilaku keagamaan di SMKN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017. 
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 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

hal 117. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yang terdiri dari 2 

variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya yaitu 

lingkungan sosial dan kepribadian siswa, sedangkan variabel dependennya 

yaitu perilaku keagamaan. 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah lingkungan sosial 

(X1) dan perilaku keagamaan (Y) dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana, kepribadian siswa(X2) dan perilaku keagamaan (Y) dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana, serta lingkungan sosial (X1), 

kepribadian siswa (X2) perilaku keagamaan (Y) dengan menggunakan analisis 

regresi berganda.  

 

 

 

 

 

Gambar desain penelitian  

Keterangan:  

X1 : lingkungan sosial 

X2 : kepribadian siswa 

X1 

Y 

X2 
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Y : perilaku keagamaan 

 : pengaruh secara parsial  

 : pengaruh secara simultan 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh obyek/subyek itu.
50

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa-siswi kelas X SMKN 1 Ponorogo yang terdiri dari 14 kelas 

yang berjumlah 380 anak. 

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka dalam 

penelitian ini penulis hanya mengambil data dari sebagaian populasi yang 

ada, di mana dalam hal ini adalah sampel untuk penelitian.   

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian unsur populasi yang dijadikan objek 

penelitian. Sampel atau juga sering disebut contoh sebagian dari 

populasi.
51
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Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), 117.  
51
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Sampel yang baik (bisa disebut sampel yang mewakili atau 

refresentatif) adalah sampel yang anggota-anggotanya mencerminkan sifat 

dan ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Bahkan sangat diharapkan 

keadaan sampel dapat merupakan miniature dari populasi. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam pengambilan sampel adalah mengetahui dahulu 

karakteristik, ciri dan sifat populasi.
52

 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

dapat di berlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
53

 Sebagaimana yang 

disebut dalam bukunya Suharsimi Arikunto bahawasanya apabila 

banyaknya populasi 100 hingga 150 orang, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan apabila 

populasi dalam jumlah besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih, tergantung kemampuan peneliti dari waktu, tenaga dan dana, 

sempit luasnya pengamatan dan besar kecilnya resiko yang ditanggung 

peneliti.
54

 

Maka peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 

25% dari 380 anak, yaitu 95 siswa digunakan untuk sampel penelitian ini. 

                                                 
52

Tulus Winarsunu.., 12-13.  
53

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,  

118. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instumen adalah alat untuk mengukur fenomena alam maupun sosial 

yang diamati (variabel penelitian). Instrument digunakan untuk mengukur 

nilai variabel yang diteliti, sehingga jumlah instrument yang akan digunakan 

untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.
55

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang lingkungan social di SMKN 1 Ponorogo. 

2. Data tentang kepribadian siswa di SMKN 1 Ponorogo. 

3. Data tentang perilaku keagamaan siswa di SMKN 1 Ponorogo. 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data Tentang Lingkungan Sosial dan  

Kepribadian Siswa Terhadap Perilaku Keagamaan 

 

Variabel Penelitian Indikator Subyek IPD No. Item 

Lingkungan 

Social(X1/ Variabel 

Independen) 

1. Komunikasi 

2. Menunjukkan 

tanggung jawab 

sosial 

3. Memberi contoh / 

teladan yang baik 

4. Bertenggang rasa 

/ toleransi 

 

Siswa 

Kelas X 

Angket 2, 3, 6, 12,  

4, 14,   

 

 

1, 5, 7, 8,  

 

9, 11, 12, 

13, 

 

 

Kepribadian Siswa 

(sebagai Varibel 

Independent atau 

sebagai Variabel 

Bebas) (X2) 

1. Menggambarkan 

orang yang supel, 

riang, dan 

percaya diri 

2. Baik, kooperatif, 

Siswa 

Kelas X 

Angket 1, 3, 4, 9, 

13, 14, 15, 

16 
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Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan : Suatu pendekatan praktik dengan 

menggunakan SPSS (Po  norogo: STAIN Po PRESS, 2012), hal 78. 
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dan mempercaya 

3. Seseorang yang 

bertanggung 

jawab 

6, 7, 8, 11, 

12, 18 

 

2, 5, 10, 17 

Perilaku Keagamaan 

(Y/Variabel 

Dependen) 

 

1. Memberi contoh / 

teladan yang baik 

2. Membiasakan 

(tentunya yang 

baik) 

3. Disiplin 

4. Bertenggang rasa 

/ toleransi 

5. Penciptaan 

suasana yang 

berpengaruh bagi 

pertumbuhan 

positif 

Siswa 

Kelas X 

Angket 2, 4, 10, 16  

 

 

5, 6, 9  

 

1, 3, 7  

12, 13, 14 

 

8, 11, 15 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-

alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.
56

Dalam 

penelitian ini sumber data diperoleh dengan menggunakan: 

1. Kuosioner atau Angket  

Metode angket atau kuosioner merupakan suatu teknik atau  cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya 

dengan responden). Angket berisi sebuah pertanyaan atau pernyataan yang 

harus dijawab oleh responden. Bentuk pertanyaan bisa bermacam-macam, 

yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan berstruktur dan pertanyaan tertutup.
57

 

Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indicator tersebut 
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Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 159.   
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dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain:
58

 

Jawabkan Gradasi Positif Gradasi Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 
 

Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan digunakan 

untuk mencari data mengenai lingkungan social, kepribadian, dan perilaku 

keagamaan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, 

dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan.
59

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah dengan 

menggunakan statistika. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan 
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Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 
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59
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kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang 

terkumpul yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Tujuannya untuk 

mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.
60

 

Sedangkan untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi, di mana penelitian regresi ini bertujuan untuk menemukan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel. Analisis regresi dibagi menjadi 2, yaitu 

regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Analisis regresi linier 

sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mencari pola hubungan antara 

satu variabel dependen dengan satu variabel independen.
61

 Sedangkan analisis 

regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel 

independen.
62

 

Sedangkan rumus yang digunakan yaitu regresi linier ganda dengan 3 

variabel, karena melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui terdapat atau 

tidaknya pengaruh antar lebih dari satu variabel. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan dua langkah teknik analisa data, yakni analisa data tahap pra 

penelitian dan analisa data penelitian, adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Tahap pra penelitian 

Alat pengumpulan data/instrument penelitian, yang berupa 

pedoman observasi, diuji coba terlebih dahulu untuk mengamati perilaku 
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subyek sampel yang komparabel dan prosedur yang terstandar digunakan 

dalam mengumpulkan data penelitian yang sesungguhnya. Termasuk pula 

angket, sebelum diedarkan kepada responden terlebih dahulu diuji 

validitasnya, reliabilitasnya dan juga pembobotan itemnya.
63

 

a) Uji Validitas Instrument 

Validitas atau kesahihan suatu instrument adalah ukuran 

seberapa tepat instrument itu mampu menghasilkan data sesuai dengan 

ukuran yang sesungguhnya ingin diukur. Untuk menguji validitas 

instrument dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis validitas 

konstruk, sebab variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan 

fenomena dan obyek yang abstrak tetapi gejalanya dapat diamati dan 

diukur. Adapun cara menghitungnya dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment, sebagai berikut:
64

 

Rxy=
∑��− ∑� (∑�)  ∑�2− ∑� 2 ( ∑�2– ∑� 2)

 

Keterangan: 

Rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  : jumlah responden 

∑X  : jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : jumlah seluruh nilai Y 

∑XY : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 
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Dalam hal analisis item ini Masrun menyatakan ”Teknik 

korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang 

merupakan teknik yang paling banyak digunakan” selanjutnya dalam 

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun 

menyatakan ”item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium 

(skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk 

dianggap memenuhi syarat adalah kalau “r” tabel = 0,30”. Jadi kalau 

korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir 

dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.
65

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X1 (Lingkungan Sosial)  
 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.832 0,30 Valid 

2 0.469 0,30 Valid 

3 0.225 0,30 Tidak Valid 

4 0.516 0,30 Valid 

5 0.374 0,30 Valid 

6 0.535 0,30 Valid 

7 0.687 0,30 Valid 

8 -0.096 0,30 Tidak Valid 

9 0.544 0,30 Valid 

10 0.755 0,30 Valid 

11 0.773 0,30  Valid 

12 0.725 0,30 Valid 

13 0.476 0,30 Valid 

14 -0.180 0,30 Tidak Valid 

15 -0.063 0,30 Tidak Valid 

16 0.546 0,30  Valid 
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17 0.176 0,30 Tidak Valid 

18 0.476 0,30 Valid 

19 0.192 0,30 Tidak Valid 

20 0.566 0,30 Valid 

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor 

item 3, 8, 14, 15, 17 dan 19. Sedangkan nomor item yang valid dan 

digunakan untuk penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 18, 20. 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X2(Kepribadian Siswa) 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.872 0,30 Valid 

2 0.222 0,30 Tidak Valid 

3 0.829 0,30 Valid 

4 0.865 0,30  Valid 

5 0.787 0,30 Valid 

6 0.620 0,30 Valid 

7 0.745 0,30 Valid 

8 0.534 0,30 Valid 

9 0.730 0,30 Valid 

10 0.668 0,30 Valid 

11 0.503 0,30  Valid 

12 0.492 0,30 Valid 

13 0.230 0,30 Tidak Valid 

14 0.902 0,30 Valid 

15 0.558 0,30 Valid 

16 0.736 0,30 Valid 

17 0.761 0,30 Valid 

18 0.532 0,30 Valid 

19 0.329 0,30 Valid 

20 0.493 0,30  Valid 

 

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor 

item 2, 13. Sedangkan nomor item yang valid dan digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20. 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Y(Perilaku Keagamaan) 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.710 0,30 Valid 

2 0.236 0,30 Tidak Valid 

3 0.759 0,30 Valid 

4 0.530 0,30  Valid 

5 0.616 0,30 Valid 

6 0.659 0,30 Valid 

7 0.330 0,30 Valid 

8 0.174 0,30 Tidak Valid 

9 0.655 0,30 Valid 

10 0.156 0,30 Tidak Valid 

11 0.313 0,30  Valid 

12 0.658 0,30 Valid 

13 0.687 0,30 Valid 

14 0.727 0,30 Valid 

15 0.466 0,30 Valid 

16 0.854 0,30 Valid 

17 0.842 0,30 Valid 

18 0.674 0,30 Valid 

19 0.670 0,30 Valid 

20 -0.209 0,30 Tidak Valid 
 

Dengan demikian instrument yang tidak valid adalah nomor 

item 2, 8, 10, 20. Sedangkan nomor item yang valid dan digunakan 

untuk penelitian sesungguhnya adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19. 

b) Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi 

suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya 

reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Instrument yang reliable 
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adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

Pengertian lain yang mudah dipahami adalah jika satu set 

obyek yang sama diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, 

apakah akan diperoleh hasil yang sama? Jika jawabannya ”ya”, maka 

instrumen yang bersangkutan mempunyai derajat reliabilitas yang 

tinggi.
66

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

instrumen adalah teknik belah dua (split half) dengan analisis rumus 

Spearman Brownsebagai berikut : 

ri= 
2 .  �
1+ �  

Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrument 

rb : korelasi poduct moment antara belahan pertama (skor 

ganjil) dan belahan kedua (skor genap).
67

 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas 

instrumen variabel lingkungan social ,kepribadian siswa dan perilaku 

keagamaan dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu 

kelompok item ganjil dan item genap. Secara 

terperinci lihat lampiran 5, 6  dan 7 
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Langkah 2 : Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product 

Moment antara belahan pertama (skor ganjil) dan 

belahan kedua (skor genap) 

Langkah 3 : Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Spearman Brown. 

Setelah diperoleh angka koefisien reliabilitas, langkah 

selanjutnya adalah mengkonsultasikan atau membandingkan dengan 

angka kritik atau batas minimal reliabilitas. Batas minimal reliabilitas 

sebuah instrumen menurut Linn dan Kaplan adalah 0,7.
68

 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas  

Variabel X
1
 (Lingkungan Sosial) dan X

2 
(Kepribadian Siswa) 

 

Variabel ”r” hitung “r” kritis Keterangan 

X
1
 0,833 0,7 Reliabel 

X² 0,917 0,7 Reliabel 

Dari tabel penolong pada lampiran 5 dan 6 dapat diketahui: 

1) Perhitungan Reliabilitas Angket Lingkungan Sosial 

ri= 
2 .  �
1+ �  

ri= 
2 .  0,714553

1 + 0,714553
 

ri= 
1,429106

1,714553
 

ri= 0,833515207 

ri= 0,833 
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2014), 195-196. 
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Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung> rkritis 

yaitu, 0,833> 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliable.   

2) Perhitungan Reliabilitas Angket Kepribadian Siswa 

ri=  
2 .  �
1+ �  

ri= 
2 .  0,84835

1 + 0,84835
 

ri= 
1,6967

1,84835
 

ri= 0,91795385 

ri= 0,917 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung> rkritis 

yaitu, 0,917> 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliable.   

2. Tahap analisis hasil penelitian 

a. Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 

dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana , karena dalam 

penelitian ini akan mencari pola hubungan antara satu variabel 

dependen dengan satu variabel independen. Sedangkan langkah-

langkah yang diperlukan dalam analisis regresi linier sederhana  

adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Variabel independen: (X) 

Variabel dependen: (Y) 
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2) Mengestimesi/menaksir model  

Mencari nilai 0 dan 1 dengan rumus:
69

 

a. Menghitung nilai 1 

1= 
 ∑ .  −      ∑ 2 −  2  

b. Menghitung nilai 0 

0=   - 1   
c. Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana   = 0+ 1  

3) Menguji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova (Analysis of 

varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel x terhadap 

Variabel y. 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squer (SS) Mean Squer 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR)  0  + 1   − (∑ )2

 

MSR=  

Error n-2 SS Error (SSE)  2−  0  + 1    

MS Error 

(MSE)=  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST= ∑ 2 − (∑ )2
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Daerah penolakan: 

=  

Tolak  bila > (1; −2) 

4) Menghitung koefisien determinasi  (besarnya pengaruh Variabel x 

terhadap Variabel y) 

R
2
=  

Keterangan: 

n = Jumlah observasi/pengamatan 

x =  Data variabel x (independen) 

y =  Data variabel y (dependen)  =  Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x  =   Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

1=  Slope (kemiringan garis lurus) populasi 

0=  Intercept (titik potong) populasi 

b. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3 menggunakan rumus 

analisis regresi linier ganda dengan 3 variabel bebas/independen. 

Sedangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis 

regresi linier ganda dengan 3 variabel bebas/independen adalah: 

1. Merumuskan/mengidentifikasi variabel
70

 

1) Variabel independen:  

Lingkungan Sosial ( 1) 

Kepribadian Siswa ( 2) 
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2) Variabel dependen: 

Perilaku Keagamaan (Y) 

2. Mengestimasi/menaksir model 

Mencari nilai 0, 1, dan 2 dengan rumus: 

2 = 
 ∑ 1

2
=   ∑ 2=  – ∑ 1=   ∑ 1 2=   ∑ 1

2
=   ∑ 2

2
=  − ∑ 1 2=  2  

1 = 
 ∑ 2

2
=   ∑ 1=  – ∑ 2=   ∑ 1 2=   ∑ 1

2
=   ∑ 2

2
=  − ∑ 1 2=  2  

0 = 
∑ = − 1 ∑ 1= − 2 ∑ 2=  

3. Uji signikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR = 0 ∑ = + 1 ∑ 1= + 2 ∑ 2= −  ∑ =  2

 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑ 2
= − ( 0 ∑ = + 1 ∑ 1= + 2 ∑ 2= ) 

3) Menghitung nilai SST 

SST = ∑ 2
= −  ∑ =  2

 

4) Menghitung nilai MSR
71

 

MSR =  

5) Menghitung nilai MSE 

MSE =  = −2
 

6) Membuat tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan hasil 

perhitungan yang telah didapatkan. 
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Hipotesis: 

H0 : 1 = β2 =  0 

H1 :minimal ada satu, β1 = 0 untuk i = 1,2 

Daerah penolakan: 

Fhitung  =  

4. Menginterprestasi parameter model 

Menghitung nilai 2, dengan rumus:
72

 

2 =  
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Data Umum  

1. Sejarah berdirinya SMK Negeri 1 Ponorogo 

Sejarah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ponorogo semula 

bernama Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Ponorogo, berdiri 

pada tanggal 5 mei 1969 beralamat dijalan jenderal Sudirman nomor 105 

Ponorogo merupakan sekolah filial atau cabang dari SMEA Negeri 

Madiun. Kepala sekolah pada waktu itu M.Soedarman,B.A. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan 

Republik Indonesia No.077/O/1974, tentang Perubahan Status SMEA 

Negeri Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur, dengan Jurusan Tata Buku, Tata Usaha, Tata Niaga 

sekaligus menunjuk M.Soedarman,B.A.  

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 036/O/1997 tanggal 03 April 1997 

tentang Perubahan Nomer klatur SMKTA menjadi SMK serta organisasi 

dan Tata Kerja SMK maka SMEA Negeri Ponorogo berganti nama 

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ponorogo yang 

berlaku sejak 02 Juni 1997, dengan membuka jurusan Perkantoran, 

Akuntansi, Manajemen Bisnis, Kepala Sekolah saat itu Moesono 

Sarbini,B.A.  
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Perubahan Kurikulum 1999 ke kurikulum 2001, istilah jurusan 

diganti dengan program Keahlian Perkantoran menjadi Sekretaris, 

Manajemen Bisnis menjadi Penjualan. Pada kurikulum 2004 tidak 

mengalami perubahan pada istilah Program Keahlian. 

Seiring perkembangan re-engenering paradigma pendidikan 

kejuruan tahun 2004, SMK Negeri 1 Ponorogo pada tahun Pelajaran 

2004/2005 menambah program keahlian baru yaitu Multimedia 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi) Tahun 2004/2005 SMK Negeri 1 

Ponorogo membuka 4 (empat) program keahlian Akuntansi, Administrasi 

Perkantoran, Penjualan dan Multimedia selanjutnya pada tahun pelajaran 

2008/2009 menambah Program Keahlian baru yaitu Rekayasa Perangkat 

Lunak. SMEA ini diresmikan pada tanggal 4 Mei 1974 oleh Kepala 

Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jatim yaitu bapak 

JW.Sulandra,SH, dan pembangunan gedung SMK pada awalnya dengan 

biaya swadaya masyarakat, lalu pada tahun berikutnya mendapat 

sumbangan proyek atas biaya pemerintah.  

Tahap-tahap Jurusan di SMKN 1 Ponorogo adalah sebagai berikut:  

a. Pada awalnya berdiri mempunyai 3 jurusan, yakni Tata Niaga, Tata 

Usaha dan Tata Buku.  

b. Sekitar tahun 1999 berubah nama jurusan Administrasi menjadi 

Sekretaris. 

c. Pada tahun 2004 mulai ada Akuntansi dan Multimedia (MM) dan kelas 

informasi. 
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Adapun kepala sekolah yang ikut berperan penting dalam 

perkembangan dan kemajuan SMKN 1 Ponorogo sebagai berikut : 

a. Muhammad Sudarman, tahun 1969-1989 

b. Drs. Muhammad Solekhan, tahun 1989-1992 

c. Moesono Sarbini, tahun 1992-1998. 

d. Subandi BA, tahun 1998-2000 

e. Drs.Luluk Nugroho WI, tahun 2000-2006 

f. Drs.Dwikorahadi Meinanda,MM, tahun 2006-2007 

g. Drs.Mustari,MM, tahun 2007-2015 

h. Drs.Udy Tyas Arianto, tahun 2015-sekarang.  

  

2. Letak Geografis SMK Negeri 1 Ponorogo 

SMKN 1 Ponorogo berada di Jl.Jenderal Sudirman 10 Ponorogo. 

Letakya strategis karena berada dipusat kota, tepatnya disebelah timur 

alon-alon ponorogo. SMKN 1 Ponorogo didirikan di atas sebidang tanah 

seluas 6.220 m. Dengan rincian lahan bangunan gedung seluas 3.885, 

untuk lapangan olahraga 250 m, untuk halaman parkir seluas 598 m, untuk 

kebun seluas 100 m. Adapun tanah seluas itu adalah tanah milik 

Pemerintah yang telah disertifikasi.  

 

3. Visi, Misi SMK Negeri 1 Ponorogo 

a. Visi  

Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan kejujuran 

berstandar nasional/internasional, berwawasan unggul, kompetitif dan 

profesional dengan berdasarkan IMTAQ.  
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b. Misi  

1) Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu 

mengembangkan diri dengan berlandasan IMTAQ. 

2) Menyiapkan calon wirausahawan. 

3) Menjadi SMK yang mandiri dan profesional. 

4) Menjadi SMK sebagai sumber informasi.  

c. Tujuan  

1) Meningkatkan keterserapan tamatan SMK.  

2) Meningkatkan kualitas tamatan SMK sesuai tuntutan dunia kerja.  

3) Menyiapkan tamatan SMK yang mampu mengembangkan sikap 

profesional. 

4) Menyiapkan tamatan SMK yang unggul dan kompetitis.  

5) Mewujudkan etos kerja dan kualitas kinerja tenaga kependidikan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya secara konsisten.  

 

4. Sarana dan Prasarana di SMK Negeri 1 Ponorogo 

a) Gedung Sekolah SMKN 1 Ponorogo 

SMKN 1 Ponorogo berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 

5.400 m dengan nomer Statistik Sekolah 341051101001 dan NPSN 

20510100. SMKN 1 Ponorogo secara resmi berdiri tahun 1974. 

b) Fasilitas Penunjang  

SMKN 1 Ponorogo memiliki 39 ruang kelas, yang terdiri dari 

15 kelas dilantai 1, 18 di lantai 2, dan 6 kelas dilantai 3. Untuk 
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mendukung proses pembelajaran siswa dan pengembangan kompetensi 

siswa dan guru, maka disediakan beberapa fasilitas sebagai berikut : 

1) Perpusatakaan yang dilengkapi Buku-buku.  

2) Laboratorium yang dilengkapi dengan akses internet.  

3) Laboratorium bahasa yang terdiri dari 41 perangkat audio visual 

lengkap.  

4) Lapangan olahraga yang cukup luasdan teduh. 

5) Masjid tang selalu digunakan siswa, guru dan karyawan untuk 

sholat berjamaah. 

6) Ruang musik dengan fasilitas ruang kedap suara dan seperangkat 

band.  

 

5. Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Ponorogo 

Untuk menjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan visi dan 

misi serta mencapai tujuan pendidikan di SMKN 1 Ponorogo, dibutuhkan 

struktur organisasi yang nantinya memiliki fungsi dan peran masing-

masing. Karena struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya, dengan melihat dan membaca struktur organisasi orang 

akan dengan mudah mengetahui jumlah personel yang menduduki jabatan 

tertentu dalam lembaga tersebut. Selain itu pihak sekolah juga akan lebih 

mudah melaksanakan program yang telah direncanakan, mekanisme kerja, 

tanggung jawab serta tugas dapat berjalan dengan mudah karena struktur 
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organisasi biasanya ditampilkan pada garis komando (instruksi) dari garis 

koordinasi antar pos. Adapun juga struktur organisasi tata usahanya.  

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Lingkungan SosialKelas XSMKN 1 PONOROGO 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang lingkungan sosial. Data ini diperoleh dari angket 

yang disebarkan kepada siswa kelas X SMKN 1 PonorogoTahun Pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 380 siswa. 

Adapun angket penelitian variabel bakat siswa dapat dilihat pada 

lampiran 8. Penskoran angket bakat siswa dapat dilihat pada lampiran 9. 

2. Deskripsi Data tentang Kepribadian Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang kepribadian siswa. Data ini diperoleh dari angket 

yang disebarkan kepada siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 380 siswa. 

Adapun angket penelitian variabel bakat siswa dapat dilihat pada 

lampiran 8. Penskoran angket bakat siswa dapat dilihat pada lampiran 10. 

3. Deskripsi Data tentang Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMKN 1 

Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang perilaku keagamaan siswa. Data ini diperoleh dari 
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angket yang disebarkan kepada siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 380 siswa. 

Adapun angket penelitian variabel bakat siswa dapat dilihat pada 

lampiran 8. Penskoran angket bakat siswa dapat dilihat pada lampiran 11. 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data yang 

penulis butuhkan sesuai dengan pembahasan skripsi ini, data tersebut 

belum dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data.  

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data tentang Pengaruh Lingkunga Sosial(X1)Terhadap Perilaku 

Keagamaan(Y) Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mencari ada 

tidaknya pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen. Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari ada tidaknya 

pengaruh antara lingkungan sosial(X1) dengan perilaku keagamaan(Y). 

Sebelum masuk rumus perhitungan, maka dibuat table penolong 

perhitungan seperti pada tabel  4.1. Tabel 4. 1 tersebut juga digunakan 

untuk penolong perhitungan uji linier sederhana variabel lingkungan social 

dan kepribadian siswa terhadapperilaku keagamaan siswa, dan perhitungan 

regresi linier berganda yaitulingkungan sosial dan kepribadian siswa 

terhadapperilaku keagamaan. Adapun tabel penolong perhitungan tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 

Tabel Penolong Perhitungan Regresi Linier Sederhana dan Berganda 

Amatan X  X  Y X Y X ² X Y X ² Y² X X  

1 46 34 48 2208 2116 1632 1156 2304 1564 

2 42 45 51 2142 1764 2295 2025 2601 1890 

3 51 49 56 2856 2601 2744 2401 3136 2499 

4 53 56 55 2915 2809 3080 3136 3025 2968 

5 49 53 55 2695 2401 2915 2809 3025 2597 

6 44 47 47 2068 1936 2209 2209 2209 2068 

7 50 54 53 2650 2500 2862 2916 2809 2700 

8 52 47 56 2912 2704 2632 2209 3136 2444 

9 47 52 49 2303 2209 2548 2704 2401 2444 

10 47 49 48 2256 2209 2352 2401 2304 2303 

11 48 59 58 2784 2304 3422 3481 3364 2832 

12 54 50 51 2754 2916 2550 2500 2601 2700 

13 45 43 53 2385 2025 2279 1849 2809 1935 

14 49 47 54 2646 2401 2538 2209 2916 2303 

15 50 49 55 2750 2500 2695 2401 3025 2450 

16 50 50 54 2700 2500 2700 2500 2916 2500 

17 51 46 50 2550 2601 2300 2116 2500 2346 

18 44 43 46 2024 1936 1978 1849 2116 1892 

19 46 49 54 2484 2116 2646 2401 2916 2254 

20 50 45 59 2950 2500 2655 2025 3481 2250 

21 49 45 52 2548 2401 2340 2025 2704 2205 

22 52 51 54 2808 2704 2754 2601 2916 2652 

23 51 45 55 2805 2601 2475 2025 3025 2295 

24 52 43 59 3068 2704 2537 1849 3481 2236 

25 49 43 46 2254 2401 1978 1849 2116 2107 

26 47 48 50 2350 2209 2400 2304 2500 2256 

27 53 45 57 3021 2809 2565 2025 3249 2385 

28 53 50 56 2968 2809 2800 2500 3136 2650 

29 46 39 50 2300 2116 1950 1521 2500 1794 

30 46 41 47 2162 2116 1927 1681 2209 1886 

31 47 40 57 2679 2209 2280 1600 3249 1880 

32 52 49 57 2964 2704 2793 2401 3249 2548 

33 53 45 54 2862 2809 2430 2025 2916 2385 

34 51 53 56 2856 2601 2968 2809 3136 2703 

35 48 45 45 2160 2304 2025 2025 2025 2160 

36 48 45 46 2208 2304 2070 2025 2116 2160 
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37 48 53 51 2448 2304 2703 2809 2601 2544 

38 43 45 53 2279 1849 2385 2025 2809 1935 

39 46 45 44 2024 2116 1980 2025 1936 2070 

40 46 47 41 1886 2116 1927 2209 1681 2162 

41 49 43 56 2744 2401 2408 1849 3136 2107 

42 47 50 46 2162 2209 2300 2500 2116 2350 

43 53 46 53 2809 2809 2438 2116 2809 2438 

44 53 47 56 2968 2809 2632 2209 3136 2491 

45 55 47 58 3190 3025 2726 2209 3364 2585 

46 52 50 49 2548 2704 2450 2500 2401 2600 

47 48 55 55 2640 2304 3025 3025 3025 2640 

48 46 48 54 2484 2116 2592 2304 2916 2208 

49 50 41 47 2350 2500 1927 1681 2209 2050 

50 53 53 57 3021 2809 3021 2809 3249 2809 

51 43 48 46 1978 1849 2208 2304 2116 2064 

52 49 53 51 2499 2401 2703 2809 2601 2597 

53 47 52 47 2209 2209 2444 2704 2209 2444 

54 46 52 53 2438 2116 2756 2704 2809 2392 

55 45 48 47 2115 2025 2256 2304 2209 2160 

56 49 50 52 2548 2401 2600 2500 2704 2450 

57 52 51 54 2808 2704 2754 2601 2916 2652 

58 53 52 58 3074 2809 3016 2704 3364 2756 

59 48 50 54 2592 2304 2700 2500 2916 2400 

60 47 51 46 2162 2209 2346 2601 2116 2397 

61 48 47 51 2448 2304 2397 2209 2601 2256 

62 48 51 52 2496 2304 2652 2601 2704 2448 

63 45 45 52 2340 2025 2340 2025 2704 2025 

64 49 46 49 2401 2401 2254 2116 2401 2254 

65 51 52 50 2550 2601 2600 2704 2500 2652 

66 47 51 56 2632 2209 2856 2601 3136 2397 

67 51 52 43 2193 2601 2236 2704 1849 2652 

68 53 52 56 2968 2809 2912 2704 3136 2756 

69 53 54 59 3127 2809 3186 2916 3481 2862 

70 53 55 49 2597 2809 2695 3025 2401 2915 

71 47 47 50 2350 2209 2350 2209 2500 2209 

72 52 52 57 2964 2704 2964 2704 3249 2704 

73 50 48 45 2250 2500 2160 2304 2025 2400 

74 47 50 50 2350 2209 2500 2500 2500 2350 

75 41 50 45 1845 1681 2250 2500 2025 2050 

76 44 52 44 1936 1936 2288 2704 1936 2288 

77 44 50 43 1892 1936 2150 2500 1849 2200 
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78 50 49 49 2450 2500 2401 2401 2401 2450 

79 51 47 49 2499 2601 2303 2209 2401 2397 

80 50 45 48 2400 2500 2160 2025 2304 2250 

81 45 47 45 2025 2025 2115 2209 2025 2115 

82 44 45 44 1936 1936 1980 2025 1936 1980 

83 49 46 52 2548 2401 2392 2116 2704 2254 

84 49 43 46 2254 2401 1978 1849 2116 2107 

85 48 48 48 2304 2304 2304 2304 2304 2304 

86 48 53 53 2544 2304 2809 2809 2809 2544 

87 48 50 52 2496 2304 2600 2500 2704 2400 

88 53 48 46 2438 2809 2208 2304 2116 2544 

89 42 50 50 2100 1764 2500 2500 2500 2100 

90 51 44 52 2652 2601 2288 1936 2704 2244 

91 44 52 49 2156 1936 2548 2704 2401 2288 

92 45 49 50 2250 2025 2450 2401 2500 2205 

93 48 46 41 1968 2304 1886 2116 1681 2208 

94 49 48 55 2695 2401 2640 2304 3025 2352 

95 49 46 50 2450 2401 2300 2116 2500 2254 

Jumlah 4619 4581 4851 236525 225511 234273 222417 249597 222956 

Amatan X  X  Y X Y X ² X Y X ² Y² X X  

 

Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh lingkungan 

sosialterhadap perilaku keagamaan siswa dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16. Adapun hasilnya 

sebagai berikut:  

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen : lingkungan sosial (X1) 

Variabel dependen : perilaku keagamaan (Y) 

b. Mengestimasi/menaksi Model 

1. Membuat tabel perhitungan 

Dari table 4. 1 di atas, maka di dapatkan: ∑ 1 = 4619 ∑ 1
2 = 225511 ∑ 1  = 236525 



68 

 

 

∑ = 4851 ∑ 2 = 249597 n = 95 

 

2. Menghitung nilai   dan   

  = 
∑

 =  
4619

95
 

= 48,62 

  = 
∑

 = 
4851

95
 

= 51,06 

 

3. Menghitung nilai b1 dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

melalui SPSS versi 16 untuk b1 didapatkan nilai 0,714dan b0 

didapatkan nilai16,34. Nilai b1 dan b0 dapat dilihat dari tabel 

Coefficients yang terletak pada hasil pengolahan data uji regresi 

sederhana pada lampiran 16. 

4. Model regresi linier sedehana 

Berdasarkan tabel hasil pada hasil pengolahan data regresi 

linier sederhana pengaruh lingkungan sosial terhadap peilaku 

keagamaanpada bagian tabel Coefficients yang terletak pada 

lampiran 13, maka dapat dibuat model regresi linier sederhana 

dengan persamaan sebagai berikut:   = b0 + b1x 

=16,347 + 0,714x 

 

 

 

c. Uji signifikansi model 
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1. Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

sosial terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMKN 

1 Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 

2. Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X1 terhadap Y dengan program SPSS versi 16 pada 

bagian tabel  Anova, maka didapatkan hasil hasil uji statistik 

regresi linier sederhana sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Regresi Linier Sederhana 

 X1 terhadap Y: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 1 
SS Regresi (SSR) 

474,291 

MS Regresi (MSR) 

474,291 

Error 95 – 2 = 93 
SS Error (SSE) 

1415,3292 

MS Error (MSE) 

15,218 

Total 95 – 1 =94 
SS Total (SST) 

1889,621 
 

 

Hasil pengolahan data regresi linier sederhana pengaruh 

lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan siswa dengan 

program SPSS versi 16 dapat dilihat pada lampiran 13. 
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3. Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai F tabel dengan tingkat signifikan  = 5 % dan 

Degrees of Freedom (df) sebesar 1 ; 93 adalah 3.09. Hasil 

pengolahan data diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 16,545dan 

nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabel, sedangkan nilai 

Sig.-nya diketahui sebesar 0,00 dan nilai Sig.-nya tersebut dibawah 

0,050 atau 5%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16 dinyatakan bahwa Fhitung> Ftabel atau Sig < 

0,050 maka Ho ditolak, artinya variabel independen (x1) yaitu 

lingkungan sosial secara signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (y) yaitu perilaku keagamaan 

Nilai Fhitung maupun nilai signifikansi dapat dilihat pada 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana pengaruh lingkungan 

social terhadap perilaku keagamaansiswa pada tabel ANOVA yang 

terletak pada lampiran 13.  

d. Koefisien determinasi (R
2
) dan interpretasi 

1. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi sederhana bagian Model Summary. 

Hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa nilai R
2
 sebesar 

0,250. 
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Perhitungan analisis regresi linier sederhana pengaruh 

lingkungan social terhadap perilaku keagamaandengan program 

SPSS versi 16 dan perhitungan manual, hasil pengolahan data 

dapat dilihat pada lampiran 16. 

2. Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diatas 

didapatkan nilai 0,250. Nilai tersebut menggambarkan bahwa 

lingkunga sosial(X1) berpengaruh sebesar 25% terhadap perilaku 

keagamaan (Y) dan 75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 

2. Analisis Data tentang Pengaruh  Kepribadian Siswa (X2) terhadap Perilaku 

Keagamaan  (Y) Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh kepribadian siswa 

terhadap perilaku keagamaan dalam penelitian ini dibantu menggunakan 

perhitungan program SPSS versi 16. Adapun hasilnya sebagai berikut:  

a. Identifikasi variabel 

Variabel independen (X2) : kepribadian siswa 

Variabel dependen (Y) : perilaku keagamaan 

b. Mengestimasi/menaksi Model 

1. Membuat tabel perhitungan 

Dari table 4. 1 di atas, maka di dapatkan: ∑ 2 = 4581 ∑ 2
2 = 222417 ∑ 2  = 234273 ∑   = 4851 ∑ 2  = 249597 n = 95 
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2. Menghitung nilai   dan   

  = 
∑

 =  
4581

95
 

= 48,221 

  = 
∑

 = 
4581

95
 

= 51,063 

 

3. Menghitung nilai b1 dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

melalui SPSS versi 16 untuk b1 didapatkan nilai 0,233dan b0 

didapatkan nilai39,848. Nilai b1 dan b0 dapat dilihat dari tabel 

Coefficients yang terletak pada hasil pengolahan data uji regresi 

sederhana pada lampiran 16. 

4. Model regresi linier sedehana 

Berdasarkan tabel hasil pada hasil pengolahan data regresi 

linier sederhana kepribadian siswa terhadap perilaku 

keagamaanpada bagian tabel Coefficients yang terletak pada 

lampiran 14, maka dapat dibuat model regresi linier sederhana 

dengan persamaan sebagai berikut:  =b0 + b1x 

=39,848+0,232x 

 

 

c. Uji signifikansi model 

1. Hipotesis 
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Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian 

siswa terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMK 

N 1 Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian siswa 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMKN 1 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 

2. Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X2 terhadap Y dengan program SPSS versi 16 pada 

bagian tabel  Anova, maka didapatkan hasil hasil uji statistik 

regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Regresi Linier Sederhana 

 X1 terhadap Y: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 1 
SS Regresi (SSR) 

82,025 

MS Regresi (MSR) 

82,025 

Error 95 – 2 = 93 
SS Error (SSE) 

1807,596 

MS Error (MSE) 

19,436  

Total 95 – 1 = 94 
SS Total (SST) 

1889,6211 
 

 

Hasil pengolahan data regresi linier sederhana pengaruh 

kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswadengan 

program SPSS versi 16 dapat dilihat pada lampiran 14. 
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3. Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai F tabel dengan tingkat signifikan  = 5 % dan 

Degrees of Freedom (df) sebesar 1 ; 93 adalah 3,94. Hasil 

pengolahan data diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,220dan 

nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabel, sedangkan nilai 

Sig.-nya diketahui sebesar 0,043 dan nilai Sig.-nya tersebut 

dibawah 0,050 atau 5%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16 dinyatakan bahwa Fhitung> Ftabel atau Sig < 

0,050 maka Ho ditolak, artinya variabel independen (x2) yaitu 

kepribadian siswa secara signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (y) yaitu perilaku keagamaan.   

Nilai Fhitung maupun nilai signifikansi dapat dilihat pada 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana pengaruh 

kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswapada tabel 

ANOVA yang terletak pada lampiran 14.  

d. Koefisien determinasi (R
2
) dan interpretasi 

1. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi sederhana bagian Model Summary. 

Hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa nilai R
2
 sebesar 

0,043. 
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Perhitungan analisis regresi linier sederhana pengaruh 

kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswadengan 

program SPSS versi 16 dan perhitungan manual, hasil pengolahan 

data dapat dilihat pada lampiran 16. 

2. Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diatas 

didapatkan nilai 0,043. Nilai tersebut menggambarkan 

bahwakepribadian siswa (X2) berpengaruh sebesar 4,340 % 

terhadap perilaku keagamaan siswa (Y) dan 95,659 % dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

3. Analis Data tentang Pengaruh Lingkungan Sosial (X1) dan Kepribadian 

Siswa (X2) terhadap Perilaku Keagamaan (Y) Siswa Kelas X SMKN 1 

Ponorogo 

a. Identifikasi variabel 

Variabel independen : Lingkungan Sosial ( 1) 

Kepribadian( 2) 

Variabel dependen : Perilaku Keagamaan (Y) 

b. Mengestimasi/menaksir model 

1. Membuat tabel perhitungan 

Dari table 4. 1 di atas, maka di dapatkan: 

 ∑ 1 = 4619 ∑ 1
2 = 225511 ∑ 1   = 236525 ∑ 2 = 4581 ∑ 2
2 = 222417 ∑ 2   = 234273 
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∑   = 4851 ∑ 2  = 249597 ∑ 1 2 = 222956 

 

2. Menghitung nilai ∑ 1
2 dan ∑ 2

2 

∑ 1
2 = ∑ 1

2 – 
(∑ 1)

2

 

= 225511– 
(4619)²

95
 

= 225511 - 
21335161

95
 

= 225511 – 224580,6 

= 930,3579 

∑ 2
2=∑ 2

2 – 
(∑ 2)

2

 

 = 222417- 
(4581 )²

95
 

= 222417- 
20985561

95
 

= 222417 – 220900,6 

=1516,358  

3. Menghitung nilai ∑ 1 2 ∑ 1 2  = ∑ 1 2 – 
 ∑ 1 (∑ 2)

 

 =222956 – 
 4619 (4581)

95
 

= 222956- 
21159639

95
 

=222956 –222733 

= 222,9579 

4. Menghitung nilai ∑ 1  dan ∑ 2  ∑ 1 = ∑ 1  – 
 ∑ 1 (∑ )
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  = 236525 - 
 4619 (4851)

95
 

= 236525 - 
22406769

95
 

= 236525 – 235860,7 

=664, 2737 

∑ 2 = ∑ 2  – 
(∑ 2) (∑ )

 

  = 234273 - 
 4581 (4851)

95
 

= 234273 - 
22222431

95
 

= 234273 – 233920,3  

                    = 352,6737 

5. Menghitung nilai b1, b2, dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

melalui SPSS versi 16 untuk b1 didapatkan nilai 0,682, b2 

didapatkan 0,132, dan b0 didapatkan nilai 11,511. Nilai b1, b2, dan 

b0 dapat dilihat dari tabel Coefficients yang terletak pada hasil 

pengolahan data uji regresi sederhana pada lampiran 15. 

 

6. Model regresi linier berganda 

Berdasarkan tabel hasil pada hasil pengolahan data regresi 

linier berganda pengaruh lingkungan sosial dan kepribadian 

siswaterhadap perilaku keagamaaan siswa pada bagian tabel 

Coefficients yang terletak pada lampiran 15, maka dapat dibuat 

model regresi linier sederhana dengan persamaan sebagai berikut: 
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  = b0 + b1x1 + b2x2 

   =11,511+0,682x  + 0,132x  

c. Uji signifikansi model 

1. Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

sosial dan kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan 

siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial 

dan kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan siswa 

kelas X SMKN 1 Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 

2. Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

berganda X1 dan X2 terhadap Y dengan program SPSS versi 16 

pada bagian tabel  Anova, maka didapatkan hasil hasil uji statistik 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Regresi Linier Berganda X1 dan X2 terhadap 

Y: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 
Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 
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Regresi 2 
SS Regresi (SSR) 

499,879 

MS Regresi (MSR) 

249,9397 

Error 95 – 3 = 92 
SS Error (SSE) 

1389,742 

MS Error (MSE) 

15,105 

Total 95 – 1 = 94 
SS Total (SST) 

1889,621 
 

 

Hasil pengolahan data regresi linier sederhana pengaruh 

pengaruh lingkungan sosial dan kepribadian siswa terhadap 

perilaku keagamaandengan program SPSS versi 16 dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

3. Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai F tabel dengan tingkat signifikan  = 5 % dan 

Degrees of Freedom (df) sebesar 2 ; 92 adalah 3,09. Hasil 

pengolahan data diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 16,545 dan 

nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabel, sedangkan nilai 

Sig.-nya diketahui sebesar 0,000 dan nilai Sig.-nya tersebut 

dibawah 0,050 atau 5%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16 dinyatakan bahwa Fhitung> Ftabel atau Sig < 

0, 050 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan sosial dan kepribadian siswa terhadap perilaku 
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keagamaan siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

Nilai Fhitung maupun nilai signifikansi dapat dilihat pada 

hasil pengolahan data regresi linier berganda pengaruh antara 

lingkungan sosial dan kepribadian siswa terhadap perilaku 

keagamaan pada tabel ANOVA yang terletak pada lampiran 15. 

d. Koefisien determinasi (R
2
) dan interpretasi 

1. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi berganda bagian Model Summary. 

Hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa nilai R
2
 sebesar 

0,264. 

Perhitungan analisis regresi linier berganda pengaruh antara 

lingkungan sosial dan kepribadian siswa terhadap perilaku 

keagamaandengan program SPSS versi 16 dan perhitungan 

manual, hasil pengolahan data dapat dilihat pada lampiran 17. 

2. Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diatas 

didapatkan nilai 0,264. Nilai tersebut menggambarkan bahwa 

lingkungan sosial (X1) dan kepribadian siswa (X2) berpengaruh 

sebesar 26,453 % terhadap perilaku keagamaan (Y) dan 73,546 % 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang 

lingkungan social siswa terhadap perilaku keagamaan diperoleh Fhitung(31,165) 

> Ftabel (3,94) sehingga Ho ditolak. Hal itu berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan sosial terhadap perilaku keagamaan siswa kelas 

X SMKN 1 Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. Besar koefisien determinasi 

(R
2
) adalah 0,250 %, artinya lingkungan social  (X1) berpengaruh sebesar 25,0 

% terhadap perilaku keagamaan (Y) siswakelas X SMKN 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017, sedangkan 99,749 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan lingkungan sosial 

berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keagamaan siswa. Maka, 

penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa: “lingkungan social 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak 

terutama dalam tingkah laku”.73
 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang 

kepribadian siswa diperoleh Fhitung(4,2201) > Ftabel (3,94) sehingga Ho ditolak. 

Hal itu berarti ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian siswa kelas X 

SMK N 1 Poonorogo tahun pelajaran 2016/2017. Besar koefisien determinasi 

(R
2
) adalah 0,043 %, artinya kepribadian siswa (X2) berpengaruh sebesar 

4,340 % terhadap perilaku keagamaan (Y) siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo 

                                                 
73

John W. Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja(Jakarta: Erlangga, 2003), 271-

272.  
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tahun pelajaran 2016/2017, sedangkan 95,659 % dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 

kepribadian siswa berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

keagamaan siswa. Maka, penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa: “Pembentukan kepribadian terjadi dalam masa yang panjang, 

pembentukan kepribadian berkaitan erat dengan pembinaan iman dan akhlak. 

Kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan 

mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang 

kuat, maka sikapnya tegas, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan dan factor-

faktor yang datang dari luar, serta ia bertanggung jawab atas ucapan dan 

perbuatannya. Dan sebaliknya apabila kepribadiannya lemah, maka ia mudah 

terombang ambing oleh berbagai factor dan pengaruh dari luar.
74

 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda tentang 

lingkungan sosial dan kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan 

diperoleh Fhitung(16,545) > Ftabel (3,09) sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial dan kepribadian siswa 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. Besar koefisien determinasi (R
2
) adalah 0,264 %, artinya 

lingkungan sosial (X1) kepribadian siswa(X2) berpengaruh sebesar 26,453 % 

terhadap perilaku keagamaan (Y) siswa kelas X SMKN 1 Ponorogo tahun 
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pelajaran 2016/2017, sedangkan 73,546 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa lingkungan 

sosial dan kepribadian siswasecara signifikan berpengaruh terhadap perilaku 

keagamaan. Teori yang sesuai dengan kesimpulan ini adalah sama dengan 

teori sebelumnya, yaitu: “Menurut Sartain (ahli Psikologi Amerika), 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan (environment) adalah 

meliputi semua kondisi-kondisi di dunia yang dalam cara- cara tententu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan dapat pula 

dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide environment) bagi 

yang lain.
75

 

Teori tentang kepribadian yaitu: “kepribadian adalah 

merepresentasikan proses keterlibatan subyek atas pengaruh internal dan 

eksternal yang mencakup factor genetic, pengalaman social dan perubahan 

lingkungan.
76

bahwa kepribadian sifatnya dinamis, terbentuk melalui semua 

pengalaman dan nilai-nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya akibat pengaruh internal dan eksternal yang mencangkup 

factor gentik, pengalaman social dan perubahan lingkungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraianpembahasan yang telahdipaparkan di atas, 

penulisdapatmenyimpulkantigahal yang berkaitandenganrumusanmasalah, 

yaitu: 

1. Dari hasilperhitungananalisisregresi linier 

sederhanatentanglingkungansosialterhadapperilakukeagamaandiperoleh

˃ �  (31, 165> 3, 94) makatolak Ho. Hal 

ituberartisecarasignifikanterhadapperilakukeagamaansiswakelas X di 

SMKN 1 Ponorogo. Besarkoefisiendeterminasi (R²) adalah25,0%, 

terhadaplingkungan social berpengaruhsebesar 25,0 

%terhadapperilakukeagamaansiswakelas X di SMKN 1 

PonorogoTahunAjaran 2016/2017, sedangkan 99,7 

sisanyadipengaruhiolehfaktor lain yang tidaktermasukdalam model. 

2. Dari hasilperhitungananalisisregresi linier 

sederhanatentangkepribadiansiswaterhadapperilakukeagamaandiperoleh

˃ �  (4,220> 3, 94) makatolak Ho. Hal 

ituberartisecarasignifikanterhadapperilakukeagamaansiswakelas X di 

SMKN 1 Ponorogo. Besarkoefisiendeterminasi (R²) adalah43,40%, 

terhadapkepribadiansiswaberpengaruhsebesar 43,40 

%terhadapperilakukeagamaansiswakelas X di SMKN 1 
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PonorogoTahunAjaran 2016/2017, sedangkan 95,65 

sisanyadipengaruhiolehfaktor lain yang tidaktermasukdalam model. 

3. Dari hasilperhitungananalisisregresi linier sederhanatentanglingkungan 

social 

dankepribadiansiswaterhadapperilakukeagamaandiperoleh ˃ �  

(16, 54> 3, 94) makatolak Ho. Hal ituberartilingkungan social 

dankepribadiansiswasecarasignifikanterhadapperilakukeagamaansiswakela

s X di SMKN 1 Ponorogo. Besarkoefisiendeterminasi (R²) adalah26,45%, 

artinyalingkungan social dankepribadiansiswaberpengaruhsebesar 26,45 

%terhadapperilakukeagamaansiswakelas X di SMKN 1 

PonorogoTahunAjaran 2016/2017, sedangkan 73,54 

sisanyadipengaruhiolehfaktor lain yang tidaktermasukdalam model. 

 

B. Saran  

1. BagiSiswa 

Hasilpenelitianinidiharapkanpesertadidikmendapatkan stimulus 

danketeladanan yang lebihbaikdalambersikap. 

Pesertadidikharusdapatmenanamkan iman dihati atau kalbu melalui 

pengajaran.Disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan dan praktek-

praktek keagamaan yang dilaksanakan secara terprogram dan rutin 

(istiqomah) disekolah, sehingga dapat menciptakan pembiasaan berbuat 

baik dan benar menurut ajaran agama yang diyakini dikalangan mereka.  

2. Bagi Guru 
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Hasilpenelitianinidapatmembantu guru 

untukmenciptakansuatukegiatan yang 

berpengaruhterhadaplingkungansosialuntukpengembanganakhlaq yang 

lebihbaik. 

3. BagiSekolah 

Pihaksekolahdisarankanuntukmempertahankanataulebihmeningkat

kanberbagaiupayauntukmendukungpeningkatansosialisasikepadasemua 

orang terutamakepada guru dan orang tuasebagaimanaupaya-upaya yang 

telahdilakukansepertibaksos di lingkungansekitarsekolah. 
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