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ABSTRAK  

Delayasha, Rafika Isni. 2018. Pengaruh Pergaulan antar Teman dan 

Kompetensi Profesional Guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa 

Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar Bali. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Muhammad Thoyib, 

M.Pd. 

Kata Kunci : Pergaulan Antar Teman, Kompetensi Profesional Guru, 

Akhlakul Mahmudah. 

Memilih teman sebaya memberi pengaruh bagi kehidupan remaja 

kedepannya baik pengaruh positif atau negatif, karena masa ini adalah masa 

dimana pertemanan terjalin dengan baik di lingkungan seseorang. Faktor guru 

sangat mendukung dalam mendidik perilaku siswanya.Dalam kaitannya dengan 

upaya pengembangan fitrah beragama siswa, maka sekolah terutama guru agama 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengambangkan wawasan 

pemahaman, pembiasaan mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap 

apresiatif terhadap ajaran agama. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pergaulan antar 

teman terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta 

Andika Denpasar, (2) Pengaruh kompetensi profesional guru PAI terhadap 

Akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar 

Bali, (3) Pengaruh pergaulan antar teman dan kompetensi profesional guru PAI 

terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika 

Denpasar Bali.  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif expo facto. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 185 siswa muslim 

kelas VIII dengan mengambil 126 siswa sebagai responden menggunakan rumus 

Solvin. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana dan rumus 

regresi liner berganda dengan bantuan SPSS versi 16.  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa : 

(1) Ada pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar teman dan akhlakul 

mahmudah siswa muslim. Dengan ditunjukkan Fhitung > Ftabel yaitu 

86,618>3,92  dengan prosentase 41,1%.  (2) Ada pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi profesional guru PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim 

Dengan ditunjukkan Fhitung > Ftabel yaitu 12,170>3,92 dengan prosentase 8,9% 

(3) Ada pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar teman dan kompetensi 

profesional guru PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim dengan 

prosentase 41,1%. Hal ini ditunjukksn pada Fhitung > Ftabel yaitu 42,991 > 3,07 

dimana Ha diterima dan Ho ditolak 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Secara fitrah, manusia merupakan makhluk sosial yang saling 

membutuhkan bantuan satu sama lain karena tidak ada seorangpun yang 

dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini menyebabkan terjadinya 

hubungan timbal balik yang dalam istilah sosiologi disebut “interaksi 

sosial”. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial. Tanpa interaksi 

sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang-

perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan 

hidup dalam suatu kelompok. Pergaulan hidup semcam itu baru akan 

terwujud apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok 

manusia bekerja sama, saling berbicara untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada 

saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau 

bahkan mungkin berkelahi.
1
 

Jika menyebut “Bali”, maka yang terlintas dalam pikiran orang 

adalah sebuah pulau dengan keindahan alamnya yang eksotis, budayanya 

yang unik, dan tentu saja umat Hindunya yang mayoritas. Seorang 

perempuan Amerika, yang menyebutnya sebagai Ketut Tantri menyatakan 

                                                           
1
 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 54-55 



 

 

bahwa Bali adalah The Last Paradise, sebuah pilihan kata untuk 

menggambarkan keelikan Bali dibanding tempat lain di Indonesia.
2
 

Masyarakat Islam di Bali bersifat pluralistis karena berasal dari 

beberapa etnis, seperti Jawa, Madura Bugis, keturunan Arab dan India. 

Ada beberapa kampung yang ditempati oleh masyarakat muslim di Bali, 

seperti Kampung Islam, Kampung Jawa, Kampung Kepaon, Kampung 

Arab, dan lain sebagainya.
3
 

Dengan perbedaan yang ada, tidak menjadikan masyarakat Bali 

bercerai berai dan saling serang. Kerukunan dan saling hormat sangat 

kental dan terasa di pulau ini, yang menandakan bahwa perbedaan ras, 

agama dan strata tidak menjadi tembok besar penghalang untuk saling 

menghargai dan menyayangi satu sama lain.  

Jika seorang anak memilih jenjang pendidikan umum, maka 

pergaulan antar agamapun tidak bisa dihindari. Memilih teman sebaya 

memberi pengaruh bagi kehidupan remaja kedepannya baik pengaruh 

positif atau negatif. Hal ini dikarenakan masa remaja adalah masa dimana 

pertemanan terjalin dengan baik di lingkungan sekolah maupun 

lingkungan tempat tinggal. Interaksi teman sebaya yang kurang baik dapat 

berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Banyak kasus remaja 

yang kurang kontrol terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan teman 

                                                           
2
 Dhuroruddin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar,2014),Vii 
3
 I Ketut Ardhana dkk, Masyarakat Multikultural Bali; Tinjauan Sejarah, Migrasi dan 

Integrasi (Denpasar: Pustaka Larasaran, 2011), 101-102. 



 

 

sebayanya dan tetap saja diikutinya dikarenakan besarnya kesetiakawanan 

terhadap hubungan pertemanan yang dijalinnya.  

Kompas.com mengatakan bahwa sepanjang 2017, 253 anak di Bali 

berurusan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban tindak 

pidana kejahatan, seperti pencurian, keterlibatan geng motor dan 

kekerasan seksual.
4
  

Kondisi-kondisi yang mempengaruhi konsep diri remaja antara 

lain; usia kematangan yang diperlakukan sebagai orang yang hampir 

dewasa, penampilan diri, kepatutan dalam penampilan diri, minat dan 

perilaku membantu remaja mencapai konsep yang baik. Nama dan julukan 

juga turut mempengaruhi, hubungan keluarg yang harmonis dan hangat 

akan meningkatkan konsep dirinya akan tetapi jika sebaliknya maka akan 

tercapai konsep diri yang negatif. Teman-teman sebaya turut 

mempengaruhi pola kepribadian remaja.
5
  

Arus modernisasi membawa dampak positif sekaligus negatif bagi 

kehidupan umat manusia. Satu sisi modernisasi menyodorkan kemudahan 

dalam bidang komunikasi dan transportasi. Namun, disisi lain, ternyata 

modernisasi melahirkan dampak yang merugikan bagi kehidupan umat 

manusia. Berbagai [problem semakin kompleks, baik yang bersifat 

personal maupun sosial.
6
 Dari beberapa kasus yang terjadi dapat 

                                                           
4
 Robinson Gamar, Sepanjang 2017, 253 Anak di Bali Berurusan dengan Hukum (online) 

(http://regional.kompas.com/read/16210311/sepanjang-2017-253-anak-di-bali-berurusan-dengan-

hukum, diakses 4 Februari 2018) 
5
 Elfi Yuliana Rochmah, Psikologi Perkembangan, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2014), 

201-202 
6
 Farid Mashudi, Psikologi Konseling (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), 171 

http://regional.kompas.com/read/16210311/sepanjang-2017-253-anak-di-bali-berurusan-dengan-hukum
http://regional.kompas.com/read/16210311/sepanjang-2017-253-anak-di-bali-berurusan-dengan-hukum


 

 

disimpulkan bahwa beberapa anak-anak di bali masih membutuhkan 

bimbingan serta arahan dari orang dewasa baik orang tua maupun dari 

lembaga pendidikan guna menanamkan karakter serta kerpibadian yang 

baik.   

Pendidikan sebagai suatu sistem terdiri atas berbagai komponen 

yang masing-masing saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai 

keberhasilan pendidikan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Dengan 

demikian setiap komponen memiliki sifat tergantung sesamanya. 

Keselarasan antar komponen ini akan menopang keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan, salah satu diantara komponen tersebut adalah alat 

pendidikan. Menurut Jalaluddin, alat pendidikan adalah segala sesuatu 

yang bisa menunjang kelancaran pendidikan dan salah satu alat pendidikan 

tersebut adalah pendidik.
7
 

Begitu besar peran pendidikan Agama Islam dalam  proses 

berkembangnya seorang remaja, dengan harapan remaja dapat  membekali 

dan membentengi hidup mereka dari derasnya arus globalisasi serta tidak 

tergiur dengan godaan dunia serta pengaruh-pengaruh pergaulan yang 

menyimpang. 

SMP Sapta Andika merupakan salah satu sekolah yang memiliki 

terakreditasi A dengan jumlah keseluruhan siswa laki-laki 751 dan siswa 

perempuan 714 dari berbagai agama. Sepanjang sejarah sekolah ini berdiri, 

Guru dan Tenaga Kependidikannya sudah mendapatkan kurang lebih 10 

                                                           
7
 Jalaludin, Teologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), 110 



 

 

penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI. Salah satu 

siswanya pun mendapatkan penghargaan dari Walikota pada tahun 2015 

silam dalam bidang olahraga. Jumlah siswa muslim di sekolah ini adalah 

553 siswa dan siswi. 

Faktor guru sangat mendukung dalam mendidik perilaku siswanya. 

Guru pendidikan Agama Islam diposisikan untuk menjadikan siswa 

memiliki kecerdasan spiritual yang dapat membawa keberhasilan dalam 

mendidik. Dalam hal ini, Zuhairini mengutip pendapat dari Athiyah Al-

Abrossyi yang menyatakan bahwa :“Hubungan antara murid dengan guru 

seperti halnya bayangan dengan tongkatnya. Bayangan tidak akan terlihat 

lurus apabila tongkat itu berdiri bengkok, yang artinya bagaimana murid 

akan menjadi baik, apabila gurunya tidak berkelakuan baik. Dalam 

pepatah bahasa Indonesia dikatakan bahwa guru kencing berdiri, murid 

kencing berlari yang artinya murid akan mencontoh apa yang telah 

dilakukan oleh gurunya”
8
Namun pada kenyataan dari hasil observasi dan 

wawancara dengan guru PAI kelas VIII, masih ada siswa-siswi yang 

kurang memiliki akhlakul mahmudah seperti suka berkata-kata kasar, 

kurang disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah dan senang bermain 

game saat di kelas.
9
  

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian berjudul “Pengaruh Pergaulan Antar Teman dan 

                                                           
8
 H. Zuhairini et.al, Methodik Khusus Pendidikan Agama, (Malang: Biro Ilmiyah Fakultas 

Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1981), 35 
9
 Observasi dan Wawancara dengan Ulil Maftuchah selaku guru PAI kelas VIII, pada 

tanggal 4 Februari 2018 



 

 

Kompetensi Profesional Guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa 

Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika, Denpasar-Bali”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang terurai di 

atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalah-masalah  

yang akan dikaji dalam pada pengaruh Pergaulan antar teman dan 

Kompetensi profesional guru PAI terhadap akhlak siswa muslim kelas 

VIII SMP Sapta Andika Denpasar-Bali. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah 

diuraikan,maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar teman 

terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta 

Andika Denpasar-Bali ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru 

PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP 

Sapta Andika Denpasar-Bali? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar teman dan 

kompetensi profesional guru terhadap akhlakul mahmudah siswa 

muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar-Bali? 



 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan pengaruh pergaulan antar teman terhadap akhlakul 

mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar-

Bali.  

2. Untuk menjelaskan pengaruh kompetensi profesional guru PAI 

terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta 

Andika Denpasar-Bali.  

3. Untuk mengetahui pengaruh pergaulan antar teman dan kompetensi 

profesional guru PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim 

kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar-Bali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan 

khususnya mengenai Pengaruh Pergaulan Antar Teman dan 

Kompetensi Profesional Guru PAI terhadap Akhlak Siswa 

Muslim.  



 

 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai latihan dalam 

menerapkan ilmu yag telah didapatkan sewaktu perkuliahan 

sehingga dapat dijadikan bekal dan masukan dalam 

mengembangakan potensi diri untuk menjadi pendidik yang 

profesional.  

b. Bagi Lembaga  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SMP Sapta Andika Denpasar Bali. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini akan 

dibagi menjadi tiga bagian utama. Pembahasan dalam laporan penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri sub 

bab yang berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 



 

 

Pada bagian awal yaitu berisi tentang halaman sampul, halaman 

judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar kabel (jika ada), daftar gambar 

(jika ada), daftar lampiran, pedoman transliterasi.  

Pada bagian inti yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang 

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

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua merupakan bab landasan teori yang membahas tentang 

landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis.  

Bab ketiga merupakan metode penelitian, terdiri dari rancangan 

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

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.  

Bab keempat merupakan hasil penelitian, terdiri dari gambaran 

umum lokasi penelitian, diskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) 

pembahasan dan interpretasi.  

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran yang berfungsi mempermudah dalam mengambil inti dari skripsi ini.  

Sedangkan pada bagian akhir tentang daftar pustaka, lampiran-

lampiran, riwayat hidup, surat ijin penelitian, surat telah melakukan 

penelitian, pernyataan keaslian penelitian. 

 



 

 

BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN 

TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena (2012) 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Univeristas Islam Negri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitiannya berjudul “ Pengaruh 

Pergaulan Sesama Siswa Terhadap Akhlak Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negri 2 Kampar Kecamatan Kampar Timur 

Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pergaulan sesama 

siswa terhadap akhlak siswa di SMAN 2 Kampar. Hal ini berdasarkan 

rhitung atau rxy (r pearson correlation) lebih besar dari rtabel pada taraf 

signifikan 5% maupun 1% atau (0,325 < 0.612 > 0,418) dan 

berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS diperoleh tingkat 

probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05. Kontribusi pergaulan 

sesama siswa dengan kahlak siswa di SMAN 2 Kampar adalah sebesar 

37,5% selebihnya ditentukan oleh variabel lain. Penelitian ini 

memiliki kesamaan dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti 

kali ini. Namun, penelitian milik Mahdelena ini hanya memiliki 2 

variabel saja dan penelitiannya dilakukan di Kabupaten Kampar, 



 

 

sedangkan penelitian yang diajukan peneliti memiliki 3 variabel dan 

penelitiannya dilakukan di Kabupaten Denpasar Barat. 

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zamaludin Hendrawanto 

(2013) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN 

Syekh Nurjati Cirebon. Penelitiannya berjudul “Hubungan 

Kompetensi Profesional Guru dengan Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-

Shohwah Dompyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”. 

Dari hasil analisis data, diperoleh kesimpulan yang membuktikan 

bahwa hasil data kompetensi profesional guru bidang studi akidah 

akhlak diperoleh 56,15%, artinya kompetensi profesional guru telah 

dilakukan dengan cukup baik. Sedangkan minat belajar siswa 

diperoleh 55%, artinya minat siswa belajar akidah akhlak dapat 

dikatakan kurang baik. Sedangkan hubungan kompetensi profesional 

guru dengan minat belajar siswa pada materi akidah akhlak dengan 

angka kefesien 0,64 berarti memasuki keadaan katagori sedang, 

artinya bahwa kompetensi profesional guru dalam mengajar akidah 

akhalak sudah dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar. 

Penelitian milik Zamaludin ini memiliki satu variabel yang sama 

dengan penelitian yang diajukan peneliti yakitu Kompetensi 

Profesional Guru, namun variabel lainnya memiliki perbedaan antara 

dua penelitian ini. Zamaludin menggunakan minat belajar sebagai 

variabel keduanya, sedangkan peneliti mengajukan Pergaulan antar 



 

 

teman sebagai variabel pertama dan akhlakul mahmudah sebagai 

variabel ketiganya.   

3. Ketiga, penelitian dilakukan oleh Isti Komariah (2016) Program Studi 

Pendidikan Agama Islam STAIN Ponorogo. Penelitiannya berjudul 

“Korelasi Interaksi Antar Teman Sebaya dan Lingkungan Sekolah 

dengan Kepribadian Peserta didik Kelas XI MA Ma’arif Al-Mukarom 

Kauman Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian 

tersebut yaitu terdapat 69,31% peserta didik kelas XI memiliki 

interaksi teman sebaya dengan katagori cukup. Terdapat 65,90% 

memiliki lingkungan sekolah dalam katagori cukup. Terdapat 70,45% 

peserta didik kelas XI memiliki kepribadian dalam katagori cukup. 

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 

antara interaksi teman sebaya dan lingkungan sekolah dengan 

kepribadian peserta didik kelas XI di MA Al-Mukaron Kauman 

Ponorogo. Penelitian milik Isti Komariah ini memiliki sedikit 

persamaan dengan tema yang diajukan peneliti dalam variabelnya, jika 

variabel yang diambil Isti adalah Interaksi Antar Teman, sedangkan 

peneliti mengambil tema Pergaulan Antar Teman dalam penelitiannya. 

 

 

 

 



 

 

B. Landasan Teori  

1. Pergaulan Antar Teman  

a. Pengertian Pergaulan Antar Teman  

Pergaulan  adalah kontak langsung antara individu dengan 

individu lain atau antara pendidik dan anak didik (siswa).
10

 

Yang merupakan teman sebaya adalah anak-anak atau 

remaha dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. 

Perbedaan usia tetap akan terjadi walaupun pembagian kelas di 

sekolah tidak berdasarkan usia maupun jika para remaja dibiarkan 

untuk menentukan sendiri komposisi dari lingkungan sosial 

mereka. Salah satu fungsin utama dari kelompok teman sebaya 

adalah untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia 

diluar keluarga. Dari kelompok teman sebaya, remaja menerima 

umpan balik mengenai kemampuan mereka. Remaja belajar 

tentang apakah yang mereka lakukan lebih baik, sama baiknya 

atau bahkan lebih buruk dari apa yang dilakukan remaja lain.
11

  

Pergaulan antar teman dapat dipahami sebagai interaksi 

seseorang dengan orang lain yang memiliki fase pertumbuhan 

usia / kematangan yang kurang lebih sama untuk berbicara, untuk 

mendapatkan dukungan, bertengkar atau melakukan sesuatu 

bersama. 
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Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati,  Ilmu Pendidikan , 1. 
11

 John W. Santrock, Adolescence 6th Edition (Perkembangan Remaja),terj. Shinto B. 

Adelar dan Sherly Saranggih  (Jakarta : PT Gelora Aksara), 219-220 



 

 

Menurut Soejono Soekanto, seseorang dalam memberikan 

reaksi atas perbuatan/tindakan orang lain, mempunyai 

kecenderungan untuk memberikan keserasian dengan tindakan-

tindakan orang lain. Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai 

dua hasrat atau keinginan pokok yaitu : 

1) Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain 

disekelilingnya.  

2) Keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya.
12

 

Menurut Tohirin, pergaulan yang terjadi di kalangan anak 

merupakan perkembangan sosial dan moral yakni perkembangan 

mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak 

berkomunikasi dengan orang lain baik sebagai individu maupun 

secara kelompok.
13

  

Pengaruh teman sebaya dapat menjadi negatif maupun 

positif. Jean Piaget (1932) dan Harry Suck Sullivian (1953) 

merupakan para ahli teori yang berpengaruh yang menekankan 

bahwa melalui interaksi teman sebayalah anak-anak dan remaja 

belajar mengenai pola hubungan yang timbal balik dan setara. 

Anak-anak menggali prinsip-prinsip kejujuran dan keadalian 

dengan cara mengatasi ketidaksetujuan dengan teman sebaya. 

Mereka juga belajar untuk mengamati dengan teliti minat dan 
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pandangan teman sebaya dengan tujuan untuk memudahkan 

proses penyatuan dirinya kedalam aktifitas teman sebaya yang 

sedang berlangsung. Sullivan menambahkan alasan bahwa remaja 

belajar menjadi teman yang memiliki kemampuan dan sensitif 

terhadap hubungan yang lebih akrab dengan menciptakan 

persahabatan yang lebih dekat dengan teman sebaya yang 

dipilih.
14

 

Apabila kelompok teman sebaya yang diikuti atau 

diimitasinya itu menampilkan sikap dan perilaku yang secara 

moral atau agama dapat dipertanggungjawabkan, seperti 

kelompok remaja yang taat beribadah, memiliki budi pekerti yang 

luhur maka kemungkinan besar remaja tersebut akan 

menampilkan pribadi yang baik. Sebaliknya apabila kelompoknya 

itu menampilkan sikap dan prilaku melecehkan moral, maka 

sangat dimungkinkan remaja akan menampilkan perilaku seperti 

kelompok tersebut.
15

 

Dengan demikian pergaulan dapat mempengaruhi akhlak 

siswa, dalam proses pergaulan itu terjadilah hubungan timbal 

balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga akan muncul 

suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Untuk terjadinya 
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pergaulan yang baik dalam suatu hubungan itu diperlukan 

beberapa persyaratan tertentu, antara lain : 

1) Setiap anggota kelompok yang bergaul itu harus sadar bahwa 

ia merupakan sebagian dari kelompok tersebut. 

2) Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan 

antara mereka bertambah erat. Faktor tersebut dapat berupa 

perasaan yang sama, nasib yang sama, kepentingan yang sama, 

tujuan yang sama dan lain-lain.  

3) Mempunyai pola perilaku. 

4) Bersistim dan berproses.
16

 

Adapun beberapa fungsi persahabatan menurut menurut 

Gotman & Parker (1987) dalam buku karya John W. Santrock 

yaitu
17

 : 

1) Kebersamaan  

Persahabatan memeberikan para remaja teman akrab, 

seseorang yang bersedia menghabiskan waktu dengan mereka 

dan bersama-sama dalam aktifitas. 

2)  Stimulasi.  

Persahabatan memberikan para remaja informasi-

informasi yang menarik, kegembiraan dan hiburan.   
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3) Dukungan fisik  

Persahabatan memberikan waktu, kemampuan-

kemampuan dan pertolongan.  

4) Dukungan ego  

Persahabatan menyediakan harapan atas dukungan, 

dorongan dan umpan balik yang dapat membantu remaja untuk 

mempertahankan kesan atas dirinya sebagai individu yang 

mampu, menarik dan berharga.  

5) Perbandingan sosial  

Persahabatan menyediakan informasi tentang 

bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dan apakah 

para remaja baik-baik saja.  

6) Keakraban atau perhatian 

Persahabatan memberikan hubungan yang hangat, 

dekat dan saling percaya dengan individu yang lain, hubungan 

yang berkaitan dengan pengungkapan diri sendiri.  

b. Pergaulan dalam Lingkungan Sekolah  

Lingkungan berasal dari kata lingkung yang berarti 

“sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh satu lingkaran, daerah 

dan lain sebagainya”.
18

 

Sedangkan pengertian sekolah menurut Syamsu Yusuf 

merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 
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melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam 

rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan 

potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, 

intelektual, emosional, maupun sosial.
19

 

Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan 

kepribadian anak, Hurlock mengemukakan bahwa sekolah 

merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak 

baik dalam cara berfikir, bersikap maupun cara berprilaku.
20

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa 

lingkungan sekolah adalah keadaan dimana terjadinya kegiatan 

belajar mengajar berlangsung yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang kepribadian anak. 

Lingkungan sekolah meliputi : 

1) Lingkungan fisik sekolah, meliputi suasana dan prasarana, 

sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan 

sarana media belajar.  

2) Lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan 

teman-temannya, guru-gurunya dan staf sekolah lain. 

3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar dan berbagai ekstrakulikuler.
21
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Peranan guru sebagai pendidik dapat memberikan 

pengalaman bagi siswa dalam pergaulan kearah kedewasaan. 

Menggunakan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan adalah 

cara paling efektif dalam pembentukan pribadi dan dengan cara 

ini pula maka hilanglah jurang pemisah antara guru dengan 

murid.
22

 

Hubungan yang terjadi sesama murid di sekolah 

merupakan pergaulan yang menunjukkan suasana eduktif. 

Pergaulan sesama murid di lingkungan sekolah dalam Abu 

Ahmadi dan Nur Uhbiyati disebutkan bahwa hubungan yang 

menunjukkan sesama murid saling berkawan, berolahraga 

bersama dengan ketentuan yang berlaku, saling mengajak dan 

diajak, saling bercerita, saling mendisiplinkan diri agar tidak 

menyinggung perasaan temannya.
23

 

2. Kompetensi Profesional Guru PAI  

a. Pendidikan Agama Islam  

Menurut Soegarda Poerbakawaca, pendidikan dalam arti 

umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua 

untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, 

kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda untuk 
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melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-

baiknya.
24

 

Azyumardi Azra berpendapat bahwa pendidikan adalah 

suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran 

Islam yang diwahyukan Allah SWT kepada Muhammad SAW, 

melalui proses pendidikan tempat individu itu dibentuk agar dapat 

mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan 

fungsinya sebagai khalifah di muka bumi dan berhasil 

mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
25 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama Islam merupakan usaha menanamkan ajaran-ajaran serta 

syariat Islam kepada peserta didik melalui kegiatan yang 

dilaksanakan secara sadar dan sengaja, berupa bimbingan, 

pimpinan, bantuan, pengajaran dan latihan yang ditunjukan 

kepada perkembangan peserta didik baik jasmani dan rohaninya 

sesuai dengan Syariat yang telah ditentukan dalam agama Islam. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan 

bimbingan, pengajaran serta latihan kepada siswa agar dapat 

berkembang sesuai potensinya. Dalam kaitannya dengan upaya 

pengembangan fitrah beragama siswa, maka sekolah terutama 
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guru agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengambangkan wawasan pemahaman, pembiasaan 

mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap apresiatif 

terhadap ajaran agama.
26

 

Sekolah yang efektif sangatlah didukung oleh kualitas 

para guru, baik menyangkut karakteristik pribadi maupun 

kompetensinya. Karakteristik dan kompetensi guru ini sangat 

berpengaruh terhadap kualitas iklim kelas, proses pembelajaran di 

kelas, atau hubungan guru-siswa di kelas, yang pada gilirannya 

akan berpengaruh juga pada keberhasilan siswa.
27

 

Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fitrah 

beragama para siswa, maka sekolah terutama dalam hal ini guru 

PAI mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengembangkan wawasan pemahaman, pembiasaan 

mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap apresiatif 

terhadap ajaran agama. Agar dapat melaksanakan tugas tersebut, 

maka guru agama dituntut untuk memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

1) Kepribadian yang mantap (akhlak mulia), seperti jujur, 

bertanggung jawab, berkomitmen terhadap tugas, disiplin 

dalam bekerja, kreatif dan respek terhadap siswa. 
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2) Menguasai disiplin ilmu dalam bidang studi Pendidikan 

Agama Islam. Guru agama memiliki pemahaman yang 

memadai  tentang bidang studi yang diajarkan, minimal 

materi-materi yang terkandung dalam kurikulum. 

3) Memahami ilmu-ilmu lain yang relevan atau menunjang 

kemampuannya dalam mengelola proses belajar-mengajar, 

seperti psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling, 

metodologi pengajaran, administrasi pendidikan, teknik 

evaluasi dan psikologi agama.
28

 

Indonesia sendiri memiliki beberapa kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru agar pembelajaran di sekolah dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

b. Pengertian Guru PAI  

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 14/2015 pasal 1 (1) 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.
29

 

Wahab dkk memaknai guru PAI adalah guru yang 

mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak, Al-Qur’an Hadist , Fiqh 

atau Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dalam madrasah.
30
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Dapat dipahami bahwa guru PAI adalah guru yang 

mengajar bidang studi Akidah Akhlak, Al-Qur’an Hadist , Fiqh 

atau Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di sekolah/madrasah, 

tugasnya untuk membentuk anak didik menjadi manusia beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT, membimbing, mendidik, dan 

memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik serta menjadi 

suri tauladan bagi peserta didik.  

c. Empat Kompetensi Bagi Guru  

Dalam perspektif kebijkan pendidikan nasional, 

pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru 

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 

No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Empat 

kompetensi tersebut yaitu
31

 : 

1) Kompetensi Pedagogik. Kemampuan pedagogik yaitu 

kemampuan dalam pengelolaan peserta didik.  

2) Kompetensi Kepribadian. Kemampuan kepribadian yaitu 

kemampuan kepribadian pendidik yang : 

a) Mantap  

b) Stabil  

c) Dewasa  

d) Arif dan bijaksana  

e) Beribawa  
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f) Berakhlak mulia  

g) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat  

h) Mengevaluasi kinerja sediri  

i) Mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

3) Kompetensi Sosial.  Kompetensi sosial yaitu kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : 

a) Berkomunikasi lisan dan tulisan  

b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional.  

c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta 

didik. 

4) Kompetensi Profesional. Kemampuan profesional yaitu 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang meliputi : 

a) Konsep, struktur, dan metode keilmuan/ teknologi/ seni 

yang mengaungi/ koheren dengan materi ajar.  

b) Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah  

c) Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.  

d) Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

e) Kompetensi secara profesional dalam konteks global 

dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasiional. 



 

 

d. Pengertian Kompetensi Profesional Guru PAI 

Dalam terminologi yang berlaku umum, istilah 

kompetensi berasal dari bahasa inggris Competence sama dengan 

being competent (menjadi kompeten) dan competent (kompeten) 

sama dengan having ability (memiliki kemampuan), power 

(kekuasaan), authority (wewenang), skill (keterampilan), 

knowledge (pengetahuan), attitude (sikap),ect.
32

 

Menurut UU Guru dan Dosen no.14 tahun 2005, 

“kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.”
33 

 

Usman (2002) dalam bukunya yang berjudul Menjadi 

Guru Profesional menyatakan, bahwa guru yang profesional 

adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang kegururan, sehiungga ia mampu melakukan tugas 

dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.
34

 

Kompetensi Profesional Guru PAI adalah kemampuan dan 

keahlian seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

seorang pendidik terutama dalam hal pembelajaran materi-materi 

agama Islam. 
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e. Kriteria Guru Profesional  

Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, 

guru yang profesional akan tercemin dalam pelaksanaan 

pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam 

materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan 

melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengabdiannya. 

Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan 

tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, 

masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Guru profesional 

mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan 

spiritual.
35

 

Guru adalah jabatan profesional yang memerlukan 

keahlian khusus. Sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi 

kriteria profesional, (hasil lokal karya pembinaan Kurikulum 

Pendidikan Guru UPI Bandung) sebagai berikut
36

: 

1) Fisik, yang dimaksud dengan fisik adalah : 

a) Sehat jasmani dan rohani  

b) Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan 

ejekan/ cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik. 

2) Mental/kepribadian, beberapa kriteria kepribadian yang harus 

dimiliki guru, diantaranya : 
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a) Berkepribadian/ berjiwa pancasila  

b) Mampu menghayati GBHN  

c) Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih 

sayang kepada peserta didik 

d) Budi pekerti yang luhur  

e) Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang 

ada secara maksimal. 

f) Mampu menyuburkan  sikap demokrasi dan penuh 

tenggang rasa.  

g) Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab 

yang besar akan tugasnya.  

h) Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi.  

i) Bersifat terbuka, peka dan inovatif  

j) Menunjukkan rasa cinta pada provesinya.  

k) Ketaatan akan disiplin  

3) Keilmuahan/pengetahuan, beberapa kriteria guru dalam 

pengetahuanya adalah :  

a) Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan 

pribadi.  

b) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu 

menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik. 

c) Memahami, menguasai serta mencintain ilmu pengetahuan 

yang akan diajarkan.  



 

 

d) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang 

yang lain.  

e) Senang membaca buku-buku ilmiah  

f) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, 

terutama yang berhubungan dengan bidang studi.  

g) Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. 

4) Keterampilan, kriteria keterampilan nyang harus dimiliki oleh 

seorang guru adalah : 

a) Mampu berperan sebagai organisator proses belajar 

mengajar. Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar 

pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, 

behaviour, dan teknologi. 

b) Mampu menyusun garis besar program 

pengajaran(GBPP). 

c) Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik 

mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.  

d) Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi 

pendidikan.  

e) Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan 

pendidikan luar sekolah. 

f. Karakteristik Kompetensi Guru 

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Tidak hanya bermodalkan penguasaan materi saja, guru juga 



 

 

harus memiliki keterampilan, kemampuan, harus cinta terhadap 

pekerjaannya dan memiliki kode etik sebagai guru. Oemar 

Hamalik mengemukakan bahwa guru yang berkompetensi secara 

profesional apabila : 

1) Guru mampu mengembangkan tanggung jawab sebaik-

baiknya.  

2) Guru mampu melaksanakan peranan-peranannya secara 

berhasil.  

3) Guru mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

sekolah.  

4) Guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses 

mengajar dan belajar di kelas.
37

 

Dari kondisi-kondisi tersebut dapat dipahami bahwa 

seyogyanya seorang guru harus mampu percaya diri dan mampu  

membuktikan kualitas dan profesionalnya dalam menjalankan 

tugas. Dengan begitu, pencapaian tujuan pendidikan yang 

sebenarnya dapat tercapai. 

3. Akhlak  

a. Pengertian Akhlak  

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab Khuluq yang 

jamaknya Akhlaq. Menurut bahasa Akhlak adalah perangai, tabiat 

dan agama. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian 

dengan perkataan Khalq yang berarti kejadian, serta erat 
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hubungannya dengan kata Khaliq yang berarti pendipta dan 

makhluq  uang berarti yang diciptakan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, 

watak, tabiat. 
38

 

Ibnu Athir dalam Annihayah menerangkan bahwa “Pada 

hakekatnya makna Khuluq ialah gambaran batin manusia yang 

paling tepat (yaitu jiwa dan sifatnya), sedangkan Khalqun 

merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, 

tinggi rendah tubuhnya, dan lain sebagainya)
39

 

Dalam Islam, akhlak memiliki porsi yang sangat penting, 

yaitu sebagai salah satu rukun agama Islam. Dalam kaitan ini 

Rasulullah pernah ditanya, “Beragama itu apa?” Beliau 

menjawab, “Berakhlak yang Baik” (HR Muslim). Pentingnya 

kedudukan Akhlak dapat dilihat ketika melihat bahwa salah satu 

sumber akhlak adalah wahyu.
40

 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap 

muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau 

beradat-istiadat yang baik sesuai ajaran Islam. Kalau diperhatikan 

ibadah-ibadah inti dalam Islam memiliki pembinaan akhlak 

mulia. Shalat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tercela, Zakat disamping bertujuan untuk 
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mensucikan harta juga bertuijuan menyucikan diri dengan 

memupuk kepribadian mulia dengan cara membantu sesama, 

Puasa bertujuan untuk mendidik diri untuk menahan diri dari 

segala syahwat, Haji bertujuan untuk memunculkan tenggang rasa 

dan kebersamaan dengan sesama.
41

 

Penanaman akhlak hendaknya ditanamkan sejak dini 

karena jika seseorang sudah mendapatkan pendidikan akhlak 

sejak kecil maka ia akan terbiasa melakukan hal-hal baik, 

sebaliknya jika seseorang tidak mendapatkan pendidikan akhlak 

dan ia mulai melakukan hal-hal buruk maka akan sukar 

meluruskannya.  

b. Macam-macam Akhlak  

1) Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji) 

Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan 

bahasa Arab akhlaq mahmudah. Mahmudah merupakan bentuk 

maf’ul dari kata hamida yang berarti dipuji. Akhlak terpuji 

disebut pula dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), atau 

mukarim al-akhlaq (akhlak mulia). Beberapa macam akhlak 

terpuji diantaranya adalah
42

: 

a) Akhlak Terhadap Allah SWT 

Diantara akhlak kepada Allah SWT adalah sebagai 

berikut : 
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(1) Menauhidkan Allah SWT, yaitu pengakuan bahwa 

Allah SWT satu-satunya yang memiliki sifat 

rububiyah dan uluhiyah serta kesempurnaan nama dan 

sifat.  

(2) Berbaik sangka (husnu zhann). Berbaik sangka 

terhadap keputusan Allah SWT merupakan salah satu 

akhlak terpuji kepada-Nya.di antara ciri akhlak terpuji 

ini adalah ketaatan yang sungguh-sungguh kepada-

Nya. 

(3) Zikrullah. Mengingat Allah (zikrullah) adalah asas dari 

setiap ibadah kepada Allah SWT karena merupakan 

pertanda hubungan antara hamba dan pencipta pada 

setiap saat dan tempat.  

(4) Tawakal. Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala 

urusan kepada Allah SWT, membersihkannya dari 

ikhtiyar yang keliru, dan tetap menapaki kawasan-

kawasan hukum dan ketentuan. Dengan demikian, 

hamba percaya dengan bagian Allah SWT untuknya, 

apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuknya 

ia yakin pasti akan memperolehnya. Sebaliknya, apa 

yang tidak ditentukan oleh Allah SWT untuknya, ia 

pun pasti tidak akan memperolehnya. 

 
 



 

 

b) Akhlak Terhadap diri sendiri 

Diantara akhlak terpuji terhadap diri sendiri adalah 

sebagai berikut
43

 : 

(1) Sabar. Sabar adalah menahan diri dari dorongan hawa 

nafsu demi menggapai keridhaan Tuhannya dan 

menggantinya dengan bersungguh-sungguh menjalani 

cobaan Allah SWT. 

(2) Syukur. Syukur merupakan sikap seseorang untuk 

tidak menggunakan nikmat yang diberukan Allah 

SWT dalam melakukan maksiat kepada-Nya. Bentuk 

syukur ini ditandai dengan keyakinan hati bahwa 

nikmat uang diperoleh berasal dari Allah SWT, bukan 

selain-Nya dan diikuti pujian oleh lisan dan tidak 

menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang 

dibenci pemberinya. 

(3) Menunaikan Amanah. Pengertian amanah menurut ahli 

bahasa adalah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan 

(tsiqah), atau kejujuran, kebalikan dari khianat.  

(4) Benar dan Jujur. Maksud akhlak terpuji ini adaalah 

berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun 

dalam perbuatan. 
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(5) Menepati Janji. Dalam Islam janji adalah hutang. 

Utang harus dibayar (ditepati). Kalau kita 

mengadakan suatu perjanjian pada hari tertentu, kita 

harus menunaikan tepat pada waktunya. Janji 

mengandung tanggung jawab. Apabila tidak kita 

penuhi atau tidak kita tunaikan, dalam pandangan 

Allah SWT kita termasuk orang yang berdosa. 

(6) Memelihara Kesucian  Diri (al-iffah) adalah menjaga 

diri dari segala tuduhan, fitnah dan memihara 

kehormatan. Upaya memelihara kesucian diri 

hendaknya dilakukan setiap hari agar diri tetap berada 

dalam status kesucian. 

c) Akhlak Terhadap Keluarga  

Beberapa Akhlak kepada keluarga diantaranya
44

: 

(1) Berbakti kepada orang tua, merupakan faktor utama 

diterimanya doa seseorang, juga merupakan amal 

saleh paling utama yang dilakukan oleh seorang 

muslim. 

(2) Bersikap baik kepada saudara. Agama Islam 

memerintahkan untuk berbuat baik kepada sanak 

saudara atau kaum kerabat sesudah menunaikan 

kewajiban kepada Allah SWT dan ibu bapak. Hidup 
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rukun dan damai dengan saudara dapat tercapai 

apabila hubungan tetap terjalin dengan saling 

pengertian dan tolong menolong. 

d) Akhlak Terhadap Masyarakat  

Beberapa akhlak baik terhadap tetangga 

diantaranya
45

 : 

(1) Berbuat baik kepada tetangga. Tetangga adalah orang 

yang terdekat dengan kita. Dekat bukan karena 

pertalian darah atau pertalian persaudaraan. Bahkan, 

mungkin tidak seagama dengan kita. Dekat disini 

adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah 

kita. 

(2) Suka menolong orang lain. Dalam hidup ini jarang 

sekali ada orang yang tidak memerlukan pertolongan 

orang lain. Adakalanya karena sesngsara dalam hidup, 

ada kalanya karena penderitaan batin atau kegelisahan 

jiwa, adakalanya karena sedih mendapat musibah. 

e) Akhlak Terhadap Lingkungan   

Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur’an 

terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia 

sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi 

manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. 
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Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharan, 

serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaannya.  

Binatang, tumbuhan dan benda-benda yang tidak 

bernyawa, semuanya itu diciptakan oleh Allah SWT dan 

menjadi milik-Nya, serta semua memiliki kebergantungan 

kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan sang muslim 

untuk menyadari bahwa semuanya adalah “umat” Tuhan 

yang harus diperlakukan secara wajar dan baik.
46

 

2) Akhlak al-Madzmumah (Akhlak Tercela) 

Kata madzmumah berasal dari bahasa Arab yang 

artinya tercela. Akhlak madzmumah artinya akhlak tercela. 

Istilah ini digunakan oleh beberapa kitab tentang akhlak. 

Beberapa macam akhlak tercela diantaranya
47

 : 

a) Syirik. Syirik menurut bahasa menyamakan dua hal, 

sedang menurut pengertian istilah, adalah menyamakan 

sesuatu dengan Allah. 

b) Kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Menurut 

syara’ kufur adalah tidak beriman kepada Allah SWT dan 

Rasul-Nya, baik mendustakan atau tidak mendustakan. 

c) Nifak dan Fasik. Nifak berarti lubang tempat keluarnya 

yarbu (binatang sejenis tikus) dari saranganya. Adapun 
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nifak menurut syara’ artinya menampakkan Islam dan 

kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan 

kejahatan.  

d) Takabur dan Ujub. Takabur terbagi menjadi dua bagian, 

yaitu batin dan lahir. Takabur batin adalah perilaku dan 

akhlak diri, sedangkan takabur batin adalah perbuatan-

perbuatan anggota tubuh yang muncul dari takabur batin. 

e) Dengki. Dalam bahasa Arab dengki disebut hasad  yaitu 

perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah 

memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, tetapi 

dimiliki oleh orang lain, kemudian dia menyebarkan berita 

bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak 

sewajarnya.  

f) Gibah (mengumpat). Raghib Al-Ashfahani menjelaskan 

bahwa gibah adalah membicarakan aib orang laindan tidak 

ada keperluan dalam perbuatannya. 

g) Riya’, artinya memancing perhatian orang lain agar dinilai 

sebagai orang baik. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak 

adalah
48

 : 
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1) Insting/naluri, insting merupakan seperangkat tabiat yang 

dibawa manuisa sejak lahir, para psikologi menjelaskan bahwa 

insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku.  

2) Adat/kebiasaan, adalah setiap tindakan dan perbuatan 

seseorang yang dilakukan secara terus menerus, dan berulang-

ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan.  

3) Wirotsah/ keturunan, dalam hal ini secara langsung atau tidak 

langsung sangat mempengaruhi pembentukan sikap dan 

tingkah laku seseorang.  

4) Milieu, salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam 

terbentuknya corak sikap dan tingkah laku adalah milieu, 

milieu adalah lingkungan dimana seseorang berada.  

Menurut Syamsu Yusuf, faktor pembawaan atau fitrah 

beragama merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan 

untuk berkembang. Namun, perkembangan itu tidak akan terjadi 

manakala tidak ada faktor luar (eksternal) yang memberikan 

rangsangan atau stimulus yang memungkinkan fitrah itu 

berkembang dengan sebaik-baiknya. Faktor eksternal  itu tiada 

lain adalah lingkungan dimana individu itu hidup. Lingkungan itu 

adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat.
49
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Pembinaan akhlak bagi seorang anak merupakan 

kewajiban yang mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sebab akhlak 

mulia menjadi pilar tumbuh dan berkembangan peradaban suatu 

bangsa. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Variabel Independen (X1) : Pergaulan Antar Teman  

Variabel Independen (X2) : Kompetensi Profesional Guru PAI  

Variabel Dependen (Y) : Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim 

1. Jika pergaulan antar teman dan kompetensi profesional guru PAI 

tinggi, maka akhlakul mahmudah siswa muslim di SMP Sapta Andika 

baik.  

2. Jika pergaulan antar teman dan kompetensi profesional guru PAI 

rendah, maka akhlakul mahmudah siswa muslim di SMP Sapta 

Andika buruk 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis 



 

 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban empirik dengan data.
50

 

Dari uraian rangka kerangka teoritis diatas, maka dapat diturunkan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ha :Terdapat pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar 

teman dan kompetensi profesional guru PAI terhadap akhlak 

siswa muslim kelas VII di SMP Sapta Andika Denpasar-Bali.  

Ho :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar 

teman dan kompetensi profesional guru PAI terhadap akhlak 

siswa muslim kelas VII di SMP Sapta Andika Denpasar-Bali. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Rancangan Penelitian  

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif, Sedangakn untuk menganalisi data yang sudah terkumpul 

menggunakan Ex post facto, menurut Kerlinger penelitian kausal 

komperatif (Causal comparative research) yang disebut juga sebagai 

penelitian Ex post facto adalah penyidikan empiris yang sistematis di mana 

ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas langsung karena eksistensi 

dari variabel tersebut telah terjadi.
51

.  

Data yang berwujud angka-angka bisa diperoleh dari hasil 

penjumlahan atau bisa hasil pengukuran sehingga dapat diketahui ada atau 

tidaknya pengaruh pergaulan antar teman dan kompetensi profesional guru 

terhadap akhlak siswa muslim SMP Sapta Andika Denpasar Bali. 

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya.
52

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika 

Denpasar-Bali yang berjumlah 185 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian populasi terjangkau yang memiliki 

sifat yang sama dengan populasi. Guna untuk menyederhanakan 

proses pengumpulan data dan pengolahan data, penelitian ini akan 

menggunakan teknik sampling dengan rumus Solvin.
53

   

n = N 

1 + Ne2 

Keterangan : 

N = Ukuran populasi 

n = Ukuran sampel 

e = eror margin. Persentase peluang yang tidak akurat karena 

kesalahan sampling yang bisa ditoleransi, contoh: 2%. Namun dalam 

skripsi ini penulis menggunakan e = 5% dari total populasi siswa 

muslim kelas VIII yaitu 185 siswa. 

n =  185 

1 +185.0,052 

 

n = 185 

    1,4625 

 

n = 126,495726 
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Dari perhitungan diatas dapat ditemukan jumlah sampel  yang 

akan diteliti, yaitu berjumlah 126,495726 atau 126 siswa-siswi muslim 

kelas VIII. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dua kali dengan sampel yang 

berbeda antara penelitian pertama dan kedua. Penelitian pertama 

dilaksanakan guna mengetahui validitas dari angket yang akan 

digunakan dalam penelitian sesungguhnya (uji coba angket)  

menggunakan 30% jumlah asli sampel yaitu 126 x 0,3 = 37,8 = 38 

(dibulatkan)  siswa muslim kelas VIII, daftar siswa penelitian pertama 

(uji coba angket) dapat dilihat di lampiran 1. Sedangkan penelitian 

kedua dilaksanakan guna mengetahui validitas data penelitian dengan 

menggunakan sampel asli 126 siswa muslim kelas VIII dan daftar 

nama siswa untuk sampel penelitian sesungguhnya dapat dilihat di 

lampiran 2. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen-instrumen penelitian dalam bidang sosial umumya dan 

khususnya bidang pendidikan, khususnya yang sudah baku sulit 

ditemukan. Untukn itu maka peneliti harus mampu membuat instrumen 

yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah 

variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-

variabel tersebut diberikan definisi oprasionalnya, dan selanjutnya 



 

 

ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian 

dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan dan pernyataan.
54

 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel Sub Variabel  Indikator Teknik Item  
(+)  (-)  

Pergaulan 

Antar 

Teman  

(X-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kebersamaan a. Adanya rasa 

nyaman hidup 

bersama  

b. Adanya rasa 

kekeluargaan 

antar siswa.  

c. Tidak merasa 

berbeda 

dengan 

temannya. 

Angket 

 

 

 

 

  

17,

12, 

8, 

25, 

32, 

37 

3 

2) Stimulasi  a. Saling 

membagikan 

informasi yang 

bermanfaat  

b. Adanya 

komunikasi 

yang baik. 

c. Berbagi 

kebahagiaan 

dan saling 

menghibur. 

21,

14, 

6, 

29, 

35, 

40  

10 

3) Dukungan 

fisik 

a. Peduli kepada 

orang lain. 

b. Sikap saling 

menghormati 

c. Memberikan 

solusi.   

1, 

7, 

23,

27, 

30, 

33   

19 

4) Dukungan 

ego  

a. Sikap saling 

memotivasi.  

b. Saling 

5, 

20, 

26, 

16 
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memberikan 

nasihat.  

c. Kerjasama 

yang baik.  

31, 

33

36  

5) Perbandingan 

sosial 

a. Mampu 

berinteraksi 

dengan baik 

b. Mau berteman 

dengan siapa 

saja  

c. Membantu 

yang kesulitan. 

11,

4, 

22 

30, 

34, 

38  

18 

6) Keakraban 

atau perhatian 

a. Adanya rasa 

empati dan 

simpati satu 

sama lain 

b. Sikap jujur 

antar teman  

c. Sikap saling 

percaya  dan 

menerima 

kritik. 

13,

15, 

9, 

2, 

28, 

39   

24 

Kompetensi 

Profesional 

Guru  (X-2) 

 

 

 

 

1) Fisik  a. Guru dalam 

keadaan tidak 

sakit. 

b. Tidak memiliki 

cacat fisik yang 

dapat 

menghambat 

pembelajaran 

c. Dapat 

berinteraksi 

dengan baik 

Angket 1, 

13, 

7, 

10, 

34, 

36,

38, 

40   

3 

2) Mental/ 

kepribadian  

a. Bertakwa 

kepada Tuhan 

YME 

b. Dapat menjadi 

contoh bagi 

murid  

c. Bertanggung 

jawab 

d. Sabar dan 

menyayangi 

muridnya 

e. Disiplin  

f. Inovatif  

2, 

9, 

15,

18, 

20,

21, 

22,

8, 

28, 

31 

11 



 

 

3) Keilmiahan/ 

pengetahuan  

a. Memiliki 

pengetahuan 

mengenai 

kependidikan. 

b. Menguasai 

materi dan 

keilmuan mata 

pelajaran yang 

diampu. 

c. Memiliki 

pengetahuan 

mengenai nilai 

dan  moral-

moral 

5, 

12, 

16,

23, 

25,  

26, 

32, 

35, 

37 

14 

4) Keterampilan  a. Memiliki 

pengetahuan 

mengenai 

metode belajar. 

b. Mampu 

mengembangk

an materi 

pembelajaran 

secara kreatif. 

c. Menggunakan 

teknik 

pembelajaran 

yang baik 

4, 

24, 

17,

19, 

27, 

29, 

30,

33, 

39 

6 

Akhlakul 

Mahmudah 

Siswa 

Muslim (Y) 

1) Akhlak Baik 

terhadap Allah 

SWT 

a. Menauhidkan 

Allah SWT 

b. Berbaik 

Sangka 

c. Zikrullah  

d. Tawakal  

Angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 

7, 

10,

11, 

14,

26, 

31,

35 

17 

2) Akhlak Baik 

terhadap Diri 

Sendiri  

a. Sabar  

b. Syukur  

c. Menunaikan 

amanah  

d. Benar dan jujur  

e. Menepati janji  

f. Memeihara 

kesucian diri 

2, 

5, 

8, 

22,

12, 

15, 

27, 

32, 

34 

 

 

19 

 



 

 

3) Akhlak Baik 

terhadap 

Keluarga  

a. Berbakti 

kepada orang 

tua  

b. Bersikap baik 

kepada saudara  

1, 

6,    

9, 

28, 

33,

37 

16 

4) Akhlak Baik 

terhadap 

Masyarakat 

a. Berbuat baik 

kepada 

tetangga  

b. Suka menolong 

orang lain  

4, 

25, 

18,

23, 

29, 

36, 

39 

24 

5) Akhlak Baik 

terhadap 

Lingkungan 

 

a. Memelihara 

lingkungan  

b. Menyayangi 

binatang  

21,

20, 

30, 

38, 

40 

13 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya : 

1. Angket  

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan denngan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
55

 Dalam hal 

ini angket yang berupa pertanyaan digunakan untuk memperoleh data 

tentang Pergaulan antar teman dan kompetensi profesioanal guru PAI 

terhadap Akhlak siswa muslim kelas VIII SMP Sapta Andika 

Denpasar Bali.  
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Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel pebelitian. Skor untuk pernyataan 

angket : 

Tabel 3.2 

Skor Skala Likert 

Pernyataan  Selalu  Sering  Kadang-

kadang  

Tidak 

pernah 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya.
56

 Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai identitas sekolah, visi, misi, tujuan, sejarah sekolah, 

sarana dan prasarana sekolah, dan guru, serta struktur organisasi SMP 

Sapta Andika Denpasar Bali.  
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3. Observasi  

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses pengamatan dan ingatan.
57

 Observasi yaitu melakukan 

pengamatan langsung dalam rangka memperoleh data sekolah, salah 

satunya utnuk mengetahui tata letak daerah dan keadaan siswa di SMP 

Sapta Andika Denpasar. 

 

E. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan,
58

 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendaparkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 
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instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk 

mengukur panjang dengan teliti. Meteran tersebut menjadi tidak 

valid jika digunakan untuk mengukur berat.
59

 

Dalam proposal ini penulis menggunakan rumus korelasi 

product moment dalam menentukan validitas instrumennya, 

sebagai berikut : 

    
 ∑   (∑ )(∑  )

√* ∑   (∑ )  +* ∑   (∑ )  +
 

Keterangan: 

   = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑  = jumlah skor total variabel X 

∑  = jumlah skor total variabel Y 

     variabel X (motivasi belajar) 

     variabel Y (hasil belajar)
60

 

Dengan cara yang sama didapatkan keofesien korelasi 

untuk item pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan 

informasi kevalidannya,masing-masing nilai rxy dibandingkan 

dengan nilai rtabel. Apabila nilai rxy > rtabel maka item pertanyaan 
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dinyatakan valid.
61

Adapun beberapa tabel rekapitulasi uji 

validitas setiap item instrumen variabel diantaranya: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Pengaruh Pergaulan Antar Teman 

No Item  r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,320 0,413454 Valid 

2 0,320 0,627187 Valid 

3 0,320 0,142866 Tidak Valid 

4 0,320 0,331544 Valid 

5 0,320 0,441362 Valid 

6 0,320 0,506697 Valid 

7 0,320 0,597461 Valid 

8 0,320 0,534082 Valid 

9 0,320 0,454416 Valid 

10 0,320 0,21393 Tidak Valid 

11 0,320 0,343279 Valid 

12 0,320 0,546944 Valid 

13 0,320 0,559286 Valid 

14 0,320 0,597946 Valid 

15 0,320 0,652703 Valid 

16 0,320 0,260002 Tidak Valid 

17 0,320 0,400589 Valid 
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18 0,320 0,445926 Valid 

19 0,320 0,554497 Valid 

20 0,320 0,523399 Valid 

21 0,320 0,63099 Valid 

22 0,320 0,208809 Tidak Valid 

23 0,320 0,464237 Valid 

24 0,320 0,484419 Valid 

25 0,320 0,556708 Valid 

26 0,320 0,689383 Valid 

27 0,320 0,431131 Valid 

28 0,320 0,454072 Valid 

29 0,320 0,499548 Valid 

30 0,320 0,526909 Valid 

31 0,320 0,591842 Valid 

32 0,320 0,354101 Valid 

33 0,320 0,217434 Tidak Valid 

34 0,320 0,546542 Valid 

35 0,320 0,365464 Valid 

36 0,320 0,181812 Tidak Valid 

37 0,320 0,320913 Valid 

38 0,320 0,331785 Valid 

39 0,320 0,430041 Valid 

40 0,320 0,541076 Valid 



 

 

Dari uji validitas instrumen diatas dapat disimpulkan 

bahwa untuk variabel pergaulan antar teman dari 40  item terdapat 

34 item yang dinyatakan valid dan 6 item dinyatakan tidak valid. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas 

variabel pergaulan antar teman dapat dilihat pada lampiran 4.   

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Pengaruh Kompetensi Profesional Guru PAI  

No Item  r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,320 0,450803 Valid 

2 0,320 0,355874 Valid 

3 0,320 0,234882 Tidak Valid 

4 0,320 0,381493 Valid 

5 0,320 0,113734 Tidak Valid 

6 0,320 0,203152 Tidak Valid 

7 0,320 0,634896 Valid 

8 0,320 0,469927 Valid 

9 0,320 0,280379 Tidak Valid 

10 0,320 0,421603 Valid 

11 0,320 0,110538 Tidak Valid 

12 0,320 0,445337 Valid 

13 0,320 0,610784 Valid 

14 0,320 -0,02399 Tidak Valid 

15 0,320 0,278397 Tidak Valid 



 

 

16 0,320 0,298738 Tidak Valid 

17 0,320 0,325031 Valid 

18 0,320 0,537731 Valid 

19 0,320 0,663348 Valid 

20 0,320 0,440765 Valid 

21 0,320 -0,06867 Tidak Valid 

22 0,320 0,45205 Valid 

23 0,320 0,18452 Tidak Valid 

24 0,320 0,679937 Valid 

25 0,320 0,486557 Valid 

26 0,320 -0,18458 Tidak Valid 

27 0,320 0,571328 Valid 

28 0,320 0,384773 Valid 

29 0,320 0,32725 Valid 

30 0,320 0,235543 Tidak Valid 

31 0,320 0,362802 Valid 

32 0,320 0,673307 Valid 

33 0,320 0,623321 Valid 

34 0,320 0,395709 Valid 

35 0,320 0,494237 Valid 

36 0,320 0,384773 Valid 

37 0,320 0,694463 Valid 

38 0,320 0,497638 Valid 

39 0,320 0,492117 Valid 



 

 

40 0,320 0,571328 Valid 

Dari uji validitas instrumen diatas dapat disimpulkan 

bahwa untuk variabel kompetensi profesional guru PAI dari 40  

item terdapat 28 item yang dinyatakan valid dan 12 item 

dinyatakan tidak valid. Adapun untuk mengetahui skor jawaban 

angket untuk uji validitas variabel kompetensi profesional guru 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Pengaruh Akhakul Mahmudah Siswa Muslim   

No Item  r Tabel r Hitung Keterangan 

1 0,320 0,557015 Valid 

2 0,320 0,49329 Valid 

3 0,320 0,004052 Tidak Valid 

4 0,320 0,339463 Valid 

5 0,320 0,44877 Valid 

6 0,320 0,38625 Valid 

7 0,320 -0,03298 Tidak Valid 

8 0,320 0,4778 Valid 

9 0,320 0,462951 Valid 

10 0,320 0,290329 Tidak Valid 

11 0,320 0,400492 Valid 

12 0,320 0,419414 Valid 



 

 

13 0,320 -0,25915 Tidak Valid 

14 0,320 0,4778 Valid 

15 0,320 -0,03298 Tidak Valid 

16 0,320 -0,10954 Tidak Valid 

17 0,320 -0,12513 Tidak Valid 

18 0,320 0,346104 Valid 

19 0,320 0,124532 Tidak Valid 

20 0,320 0,392504 Valid 

21 0,320 0,485338 Valid 

22 0,320 0,403167 Valid 

23 0,320 0,545177 Valid 

24 0,320 -0,12495 Tidak Valid 

25 0,320 0,53959 Valid 

26 0,320 0,081047 Tidak Valid 

27 0,320 0,361064 Valid 

28 0,320 -0,01622 Tidak Valid 

29 0,320 0,379293 Valid 

30 0,320 0,573089 Valid 

31 0,320 0,117152 Tidak Valid 

32 0,320 0,4943 Valid 

33 0,320 0,401925 Valid 

34 0,320 0,570793 Valid 

35 0,320 0,549824 Valid 

36 0,320 0,172804 Tidak Valid 



 

 

37 0,320 0,403848 Valid 

38 0,320 0,500552 Valid 

39 0,320 0,512876 Valid 

40 0,320 0,540128 Valid 

Dari uji validitas instrumen diatas dapat disimpulkan 

bahwa untuk variabel akhlakuk mahmudah siswa muslim dari 40  

item terdapat 27 item yang dinyatakan valid dan 13 item 

dinyatakan tidak valid. Adapun untuk mengetahui skor jawaban 

angket untuk uji validitas variabel akhlakuk mahmudah siswa 

muslim dapat dilihat pada lampiran 6. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan alat tersebut dalam 

mengukur apa yang diukurnya.
62

 Artinya kapan pun alat penilaian 

tersebut akan digunakan akan memberikan hasil yang relatif 

sama. 

Adapun rumusan yang digunakan untuk uji reliabilitas 

instrumen ini adalah rumus Alpha Cronbach dengan rumus 

sebagai berikut:  

r11 = (
 

(   )
) (  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan : 

r11  : Reliabilitas internal seluruh instrument 
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k  : Banyaknya butir soal 

∑  
 

 : Jumlah Varian butir 

   
 

 :Varian total 

Untuk mengetahui output dari uji reliabilitas 

menggunakan spss versi 16, maka dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Rhitung Rtabel 
Keterangan 

Pergaulan Antar 

Teman 
0,911 0,320 Reliabel 

Kompetensi 

Profesional Guru 
0,885 0,320 Reliabel 

Akhlak Siswa 

Muslim 
0,860 0,320 Reliabel 

 

1) Perhitungan reliabilitas instrumen pergaulan antar teman. 

Dari hasil penelitian reliabilitas dapat diketahui 

reliabilitasnya instrumen variabel pergaulan antar teman SMP 

Sapta Andika sebesar 0,911, kemudian dikonsultasikan dengan 

“r” tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,320 karena “r” hitung 

> dari “r” tabel yaitu 0,911 > 0,320 maka instrumen tersebut 

reliabel. 

 



 

 

2) Perhitungan reliabilitas instrumen kompetensi profesional guru 

PAI. 

Dari hasil penelitian reliabilitas dapat diketahui 

reliabilitasnya instrumen variabel kompetensi profesional guru 

PAI di SMP Sapta Andika sebesar 0,885, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 

0,320 karena “r” hitung > dari “r” tabel yaitu 0,885 > 0,320 maka 

instrumen tersebut reliabel. 

3) Perhitungan reliabilitas instrumen Akhlakul mahmudah siswa. 

Dari hasil penelitian reliabilitas dapat diketahui 

reliabilitasnya instrumen variabel kompetensi profesional guru 

PAI di SMP Sapta Andika sebesar 0,860, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 

0,320 karena “r” hitung > dari “r” tabel yaitu 0,860 > 0,320 maka 

instrumen tersebut reliabel. 

2. Pasca Penelitian  

a. Uji Normalitas  

Uji ini digunakan untuk mrnguji apakah sampel penelitian ini 

dari populasi berdistribusi normal atau tidak. 

Teknik analisis ini menggunakan statistika. Teknik analisis 

data untuk menjawab rumusan masalah 1,2,dan 3 yang digunakan 

adalah dengan  mencari nilai Mean dan Standar Deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 



 

 

Rumus Mean: 

   = 
∑ 

 
 

Rumus Standar Deviasi: 

    = √
∑  

 
      

Keterangan: 

   dan      : Mean atau rata-rata yang dicari 

∑   dan ∑    : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) yang ada 

      : Jumlah observasi 

    dan      : Standar Deviasi 

∑   dan ∑    : jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu       

dikuadratkan 

  
  dan   

   : Nilai rata-rata mean skor x dan y yang  

telah dikuadratkan 

Setelah  diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan 

motivasi belajar siswa, keaktifan belajar siswa, dan hasil belajar 

siswa dalam mengelompokkan anak didik ke dalam tiga 

rangking, yaitu rangking atas (kelompok anak didik yang 

tergolong pandai),  rangking tengah (kelompok anak didik yang 

tergolong cukup/sedang), dan rangking bawah (kelompok anak 

didik yang tergolong lemah/bodoh), dengan menggunakan 

patokan sebagai berikut: 



 

 

1) Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat baik 

2) Skor kurang dari Mean -1.SD adalah kurang 

3) Skor antara Mean -1.SD sampai Mean +1.SD adalah cukup.
63

  

Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari 

frekuensinya dan hasilnya diprosentasikan dengan rumus:  

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi: Frekuensi  

N : Number Of Cases.
64

 

b. Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah no. 1 dan 2 adalah menggunakan 

regresi linier sederhana. Sedangkan untuk mendapat model 

regresi Linier sederhananya yaitu
65

 :  

 

1) Langkah pertama mencari nilai b0 dan b1 
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2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

Anova (Analysis of varience) untuk menguji signifikansi 

pengaruh Variabel x terhadap Variabel y. 

Tabel 3.7 

Tabel ANOVA  

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

  

MSR=  

Error n-2 SS Error (SSE) 

  

MS Error 

(MSE) 

MSE=  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST =   

 

Daerah penolakan:  

Fhitung =  

Tolak bila  

3) Langkah ketiga menghitung Koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh Variabel x terhadap Vatiabel y)  

     
   

   
 

 

 



 

 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat / dependen 

X : Variabel bebas / independen 

b0 : Prediksi intercept (nilai  ̂ jika x = 0) 

b1, b2  : Prediksi slope (arah koefisien regresi) 

n  : jumlah observasi/pengamatan 

x  : Data ke-i Variabel x (independen/bebas), 

dimana i=1,2..n 

y  : Data ke-i Variabel y (depanden/terikat), 

dimana i=1,2..n 

 ̅ : mean/rata-rata dari penjumlahan data 

variabel x (independen / bebas) 

 ̅ : mean/rata-rata dari penjumlahan data 

variabel y (dependen/terikat) 

   : Koefisian determinasi    

    : Sum of Squre Regression 

SSE : Sum of Square Error 

    : Sum of Squre Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error 

c. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah no 3 adalah dengan menggunakan 

regresi linier berganda 2 variabel bebas. Sedangkan untuk 



 

 

mendapatkan model regresi linier berganda 2 variabel yaitu :
66 

 ̂                   

1) Langkah pertama mencari nilai b0, b1 dan b2 

    
(∑  

 ) (∑  
  )  (∑   )(∑    )

(∑  
 )(∑  

 ) (∑    )
 

  

    
(∑  

 ) (∑   )  (∑   )(∑    )

(∑  
 )(∑  

 ) (∑    )
 

 

    
∑     ∑       ∑   

 
 

Dimana : 

∑  
   ∑     

(∑  )
 

 
   

∑  
   ∑     

(∑  )
 

 
   

∑      ∑       
(∑  )(∑  )

 
   

∑     ∑      
(∑  )(∑ )

 
   

 ∑    ∑    
(∑ )

 

 
 

2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

Anova (Analysis of varience) untuk menguji signifikansi 

pengaruh seluruh Variabel bebas/ independen terhadap 

Variabel terikat/ dependen. 
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Tabel 3.8 

Tabel ANOVA  

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 2 SS Regresi (SSR) 

(  ∑    ∑    

  ∑   )  
(∑ ) 

 
   

MSR=
   

  
 

Error n-3 SS Error (SSE) 

∑   (  ∑    ∑    

  ∑   )  

MS Error 

(MSE) 

MSE=
   

  
 

Total n-1 SS Total (SST) 

SST = SSR + SST 

 

Daerah Penolakan  

Tolak    bila           (       ) 

3) Langkah ketiga menghitung Koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh Variabel independen terhadap Vatiabel dependen). 

   
   

   
 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat / dependen 

X : Variabel bebas / independen 

b0 : Prediksi intercept (nilai  ̂ jika x = 0) 

b1, b2  : Prediksi slope (arah koefisien regresi) 

n  : jumlah observasi/pengamatan 



 

 

x  : Data ke-i Variabel x (independen/bebas), 

dimana i=1,2..n 

y  : Data ke-i Variabel y (depanden/terikat), 

dimana i=1,2..n 

 ̅ : mean/rata-rata dari penjumlahan data 

variabel x (independen / bebas) 

 ̅ : mean/rata-rata dari penjumlahan data 

variabel y (dependen/terikat) 

   : Koefisian determinasi    

    : Sum of Squre Regression 

SSE : Sum of Square Error 

    : Sum of Squre Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV  

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah
67

 

Nama Sekolah : SMP SAPTA ANDIKA DENPASAR 

Alamat 

: Jalan Gn. Patuha, Gg.  V  No. 19 

Denpasar , Kode     Pos 80119 

Desa/Kecamatan : Tegal Harum, Denpasar Barat 

Kab/Kota : Denpasar 

No. Telp. Sekolah : 0361 - 481927 

Nama Yayasan  : YAYASAN PADMA BUANA 77 

Alamat Yaysan  

: Gn. Patuha, Gg.  V  No. 19 Denpasar, 

Kode Pos 80119 

NSS / NSM / NDS  : 202220903410 

NPSN : 50103869 

Status Terakreditasi : A 

No. Setifikat BAP-SM : 231/BAP-SM/LL/X/2015 

Tanggal SK : 24 Oktober 2015 

Tahun didirikan : 2008 

Nomor & Tahun 

Beroperasi 

: No. 421.201/1577/Dikbud , 26 Mei 

2008 
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No. Rekening Sekolah : 03902.05.00.660-2 

No. Rekening BOS : 03902.05.00.661-4 

Kepemilikan Tanah  : SEWA 

Status Tanah : HAK PAKAI 

Luas Tanah : 916 M
2
 

Status Bangunan : YAYASAN 

Surat Ijin Bangunan : NO.- 01/75/2110/DB/DP/2008 

Luas Seluruh Bangunan : 225 M
2
 

Daya Listrik  : 4400 Watt 

Kepemilikan Tanah  : HAK MILIK (GEDUNG SELATAN) 

Status Tanah : HAK PAKAI 

Luas Tanah 351 M
2
 

Status Bangunan : YAYASAN 

Surat Ijin Bangunan - 

Luas Seluruh Bangunan : 625,5 M
2
 

Daya Listrik  : 2300 Watt 

2. Visi dan Misi SMP Sapta Andika
68

 

Adapun visi dan misi SMP Sapta Andika adalah : 

a. Visi  

Unggul dalam prestasi, Beriman, Taqwa, Berbudaya, 

Berpengetahuan, Terampil, Jujur, Berbudi Luhur, Peduli 

Lingkungan dan Bertanggung Jawab. 
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b. Misi  

1) Meningkatkan Kemampuan Kompetitif Dalam Bidang 

Akademis dan Non Akademis.  

2) Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan 

Menyenangkan (Paikem). 

3) Mengembangkan Pembiasaan dalam Persembayangan 

Sebelum Pelajaran dimulai dan Pada Hari-Hari Besar 

Keagamaan. 

4) Melaksanakan Pembelajaran Yang Mengacu Keterampilan 

Hidup.  

5) Melaksanakan Pembelajaran yang Mengacu Pada 

Perkembangan IPTEKS. 

6) Mendorong Perilaku Jujur dan Bertanggungjawab dalam 

Meraih Prestasi. 

7) Melaksanakan Pembiasaan Mengucapkan Salam Hormat 

dan Peduli Lingkungan.  

8) Membiasakan Saling Menghormati, Menyayangi dan 

Menghargai Antar Sesama.  

3. Letak Geografis 

SMP Sapta Andika berlokasikan di Jl. Gn Patuha, Gg V no 19 

Tegal Harum, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Sekolah ini 

berada di lingkungan padat penduduk yang mayoritas masyarakatnya 



 

 

adalah pendatang dari luar Bali. SMP Sapta Andika juga dikelilingi 

oleh beberapa lembaga pendidikan lainnya seperti SMP Negri 7 

Denpasar, SMA PGRI 2 Denpasar dan SMA Negri 4 Denpasar.  

SMP Sapta Andika memiliki 2 gedung sekolah, gedung 

sekolah utama berada di sebelah utara sedangkan gedung sekolah baru 

berada di sebelah selatan. Gedung sekolah selatan baru digunakan 

sebagai sarana belajar mengajar pada awal bulan februari lalu dan 

hanya digunakan oleh siswa siswi kelas VIII saja baik siswa siswi 

pagi maupun siang. Sedangkan siswa siswi kelas VII dan IX 

melakukan proses belajar mengajar di gedung sekolah utama.  

SMP Sapta Andika berdekatan dengan Masjid Baitul Mskmur 

yang biasa digunakan siswa siswi muslim untuk melaksanakan ibadah 

shalat Dhuhur dan Ashar, serta berdekatan dengan Puskesmas I 

Denpasar Barat.  

4. Sarana dan Prasarana
69

 

a. Ruangan Kelas berjumlah 16 Kelas. 

b. Perpustakaan 1 ruang. 

c. Ruang Laboratorium 1 ruang.  

d. Ruang serba guna 1 ruang. 

e. Kamar mandi/WC 9 ruang. 

f. Ruang UKS 1 ruang. 

g. Ruang guru dan pegawai 2 ruang. 
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5. Keadaan Guru dan Pegawai
70

 

a. Jumlah Guru  

1) Guru tetap (PNS/Yayasan)  : 15 orang  

2) Guru tidak tetap / Guru bantu : 62 orang  

3) Guru PNS Dipekerjakan (DPK) :  Tidak ada 

4) Staf Tata Usaha   : 12 orang 

b. Profil dan Tugas Guru dan Pegawai  

Lampiran 12 

6. Keadaan Siswa
71

  

Data jumlah siswa yang didapatkan pada tanggal 16 Maret 

2017 terdapat 1.476 siswa siswi kelas VII-IX dengan 6 macam 

kepercayaan yang berbeda-beda tiap kelasnya.  

Adapun Jumlah siswa siswi serta jumlah rombongan belajar 

dan Agama yanng dianut siswa siswi SMP Sapta Andika Denpasar 

Bali ialah :  

1) Kelas VII  : 523 orang  

Jumlah Rombel : 12 rombel  

Siswa Hindu   : 294 

Siswa Islam  : 202 

Siswa Budha  : 1 

Siswa Katolik  : 11 
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Siswa Kristen : 15 

2) Kelas VIII  : 510 orang  

Jumlah Rombel : 11 rombel  

Siswa Hindu   : 296 

Siswa Islam  : 185 

Siswa Budha  : 4 

Siswa Katolik  : 9 

Siswa Kristen : 16 

Siswa Konghuchu : 1 

3) Kelas IX  : 443 orang  

Jumlah Rombel : 10 rombel  

Siswa Hindu   : 258 

Siswa Islam  : 166 

Siswa Kristen :13 

Siswa Katolik  : 6 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 126 

siswa SMP Sapta Andika kelas VIII Denpasar Bali.  Pada bab ini akan 

dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu tentang pergaulan antar 

teman, kompetensi profesional guru PAI dan Akhlakul mahmudah siswa 

Muslim kelas VIII, Sedangkan metode yang diperlukan adalah Analisis 



 

 

Regresi Linier Berganda. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada 

analisis data. 

1. Deskripsi data pergaulan antar teman siswa muslim kelas VIII 

SMP Sapta Andika Denpasar Bali. 

Untuk mendapatkan data mengenai pergaulan antar teman, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data angket langsung, 

yaitu angket dijawab oleh responden yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

126 siswa muslim kelas VIII SMP Sapta Andika Denpasar. Adapun 

hasil skor  pergaulan antar teman siswa muslim kelas VIII SMP Sapta 

Andika dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Tabel Frekuensi Variabel Pergaulan Antar Teman 

No 
Skor Pergaulan 

Antar Teman  
Frekuensi Prosentase 

1 127 1 0,8 

2 124 1 0,8 

3 122 2 1,6 

4 120 1 0,8 

5 119 1 0,8 

6 118 1 0,8 

7 116 1 0,8 

8 115 3 2,4 

9 114 2 1,6 

10 113 7 5,6 

11 112 2 1,6 

12 111 6 4,8 

13 110 1 0,8 

14 109 3 1,6 

15 108 2 2,4 

16 107 2 2,4 

17 106 1 7,9 

18 105 2 6,3 



 

 

19 104 3 0,8 

20 103 3 4,0 

21 102 10 3,2 

22 101 8 1,6 

23 100 1 0,8 

24 99 5 4,0 

25 97 4 3,2 

26 96 1 0,8 

27 95 4 3,2 

28 94 2 1,6 

29 93 3 2,4 

30 92 6 4,8 

31 91 2 1,6 

32 90 2 1,6 

33 89 4 3,2 

34 88 2 1,6 

35 87 3 2,4 

36 85 1 0,8 

37 84 4 3,2 

38 83 4 3,2 

39 82 3 2,4 

40 81 2 1,6 

41 80 2 1,6 

42 79 2 1,6 

43 78 1 0,8 

44 77 1 0,8 

45 75 1 0,8 

46 74 1 0,8 

47 70 1 0,8 

48 59 1 0,8 

Total 126 100% 

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa skor terendah variabel 

pergaulan antar teman (X1) adalah 59 dengan prosentase 0,8, 

sedangkan skor tertinggi adalah 127 dengan prosentase 0,8.  Adapun 

skor jawaban angket tentang pergaulan antar teman siswa dapat dilihat 

pada lampiran 14. 

Untuk menganalisa tingkat pergaulan antar teman siswa 

muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar disusun menjadi 



 

 

tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Analisis dalam tingkat 

pergaulan antar teman siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika 

dalam penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program spss 

versi 16 untuk mendapatkan nilai Mean dan Standar Deviasinya, 

Adapun hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Mean dan Standar Deviasi  Variabel  

Pergaulan Antar Teman  

 

 

 

 

 

Dari tabel 4.2 hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 16 

untuk uji normalitas variabel (X1) pergaulan antar teman memperoleh 

Mean atau rata-rata sejumlah 98,42. Dan untuk hasil SD atau Standar 

Deviasi diperoleh sejumlah 12,863. Untuk menentukan tingkatan 

pergaulan antar teman siswa muslim tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkat pergaulan antar teman 

siswa muslim di SMP Sapta Andika Denpasar termasuk katagori 

tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx - 1.SD adalah tingkat pergaulan antar 

teman siswa muslim di SMP Sapta Andika Denpasar termasuk 

katagori rendah. 

c. Skor antara dari Mx - 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

tingkat pergaulan antar teman siswa muslim di SMP Sapta 

Andika Denpasar termasuk katagori sedang. 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Pergaulan Antar Teman 126 98.42 12.863 

Valid N (listwise) 126   



 

 

Adapun perhitungannya adalah : 

Mx + 1. SDx = 98,42 + 1 (12,863) 

   = 98,42 + 12,863 

   = 111,283 

   = 111 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx = 98,42 - 1 (12,863) 

   = 98,42 - 12,863 

   = 85.557 

   = 86 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor yang lebih dari 

111 dikatagorikan tingkat pergaulan antar teman tinggi, sedangkan 

skor 111-86 dikatagorikan sedang dan skor kurang dari 86 

dikatagorikan tingkat rendah.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentnag tingkat pergaulan antara 

teman siswa muslim dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 

Katagori Tingkat Frekuensi Variabel Pergaulan Antar Teman  

No Nilai Frekuensi Prosentase Katego

ri 

1 Lebih dari 111 22 17.5 Tinggi 

2 86-111 80 63,5 Sedang 

3 Kurang dari 86 24 19 Rendah 

Jumlah 126 100 %  



 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan pergaulan antar teman siswa muslim kelas VIII di SMP 

Sapta Andika Denpasar dalam katagori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 22 responden (17,5%), dalam katagori sedang dengan 

frekuensi 80 responden (63,5%), dan dalam katagori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 24 responden (19%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa tingkat pergaulan antar teman siswa 

muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar adalah sedang 

dengan prosentasenya 63,5%.  

2. Deskripsi data kompetensi profesional guru PAI kelas VIII SMP 

Sapta Andika Denpasar Bali. 

Untuk memperoleh data tentang hasil skor kompetensi 

profesional guru PAI kelas VIII dapat diperoleh dengan penyebaran 

angket sama dengan pergaulan antar teman diatas. Adapun hasil skor 

kompetensi profesional guru PAI kelas VIII SMP Sapta Andika dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Tabel Frekuensi Variabel  

Kompetensi Profesional Guru PAI 

No 

Skor Kompetensi 

Profesional Guru 

PAI  

Frekuensi Prosentase 

1 100 3 2,4 

2 99 2 1,6 

3 98 2 1,6 

4 97 1 0,8 

5 96 2 1,6 

6 95 1 0,8 



 

 

7 94 4 3,2 

8 93 5 4,0 

9 92 2 1,6 

10 91 8 6,3 

11 90 7 5,6 

12 89 4 3,2 

13 88 4 3,2 

14 87 4 3,2 

15 86 2 1,6 

16 85 4 3,2 

17 84 5 4,0 

18 83 1 0,8 

19 82 6 4,8 

20 81 9 7,1 

21 80 3 2,4 

22 79 3 2,4 

23 78 2 1,6 

24 77 1 0,8 

25 76 7 5,6 

26 75 4 3,2 

27 74 5 4,0 

28 73 3 2,4 

29 72 4 3,2 

30 71 3 2,4 

31 70 4 3,2 

32 69 4 3,2 

33 68 2 1,6 

34 67 1 0,8 

35 65 1 0,8 

36 64  2 1,6 

37 61 1 0,8 

Total 126 100% 

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa skor terendah variabel 

kompetensi profesional guru PAI (X2) adalah 61 dengan prosentase 

0,8, sedangkan skor tertinggi adalah 100 dengan prosentase 2,4. 

Adapun skor jawaban angket tentang kompetensi profesional guru 

PAI dapat dilihat pada lampiran 15. 

Untuk menganalisa tingkat kompetensi profesional guru PAI  

kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar disusun menjadi tiga 



 

 

kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Analisis dalam tingkat 

kompetensi profesional guru PAI kelas VIII di SMP Sapta Andika 

dalam penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program spss 

versi 16 untuk mendapatkan nilai Mean dan Standar Deviasinya, 

Adapun hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Mean dan Standar Deviasi Variabel 

 Kompetensi Profesional Guru PAI 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Kompetensi Profesional 126 82.52 9.358 

Valid N (listwise) 126   

 

Dari tabel 4.5 hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 16 

untuk uji normalitas variabel (X2) kompetensi profesional guru PAI  

memperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 82,52 . Dan untuk hasil SD 

atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 9,358. Untuk menentukan 

tingkatan kompetensi profesional guru PAI tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkat kompetensi 

profesional guru PAI di SMP Sapta Andika Denpasar termasuk 

katagori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx - 1.SD adalah tingkat kompetensi 

profesional guru PAI di SMP Sapta Andika Denpasar termasuk 

katagori rendah. 

c. Skor antara dari Mx - 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

tingkat kompetensi profesional guru PAI SMP Sapta Andika 

Denpasar termasuk katagori sedang. 



 

 

Adapun perhitungannya adalah : 

Mx + 1. SDx = 82,52 + 1 (9,358) 

   = 82,52 + 9,358 

   = 91.878 

   = 92 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx = 82,52 - 1 (9,358) 

   = 82,52 - 9,358 

   = 73,162 

   = 73 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor yang lebih dari 

92 dikatagorikan tingkat kompetensi profesional guru PAI tinggi, 

sedangkan skor 73-92 dikatagorikan sedang dan skor kurang dari 73 

dikatagorikan tingkat rendah.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentnag tingkat kompetensi 

profesional guru PAI dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Katagori Tingkat Frekuensi Variabel Kompetensi Profesional 

Guru PAI  

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 92 20 15,9 Tinggi 

2 73-92 84 66,7 Sedang 

3 Kurang dari 73 22 17,9 Rendah 

Jumlah 126 100 %  



 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kompetensi profesional guru PAI kelas VIII di SMP 

Sapta Andika Denpasar dalam katagori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 20 responden (15,9%), dalam katagori sedang dengan 

frekuensi 84 responden (66,7%), dan dalam katagori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 22 responden (17,9%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa tingkat kompetensi profesional guru 

PAI kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar adalah sedang dengan 

prosentasenya 66,7%. 

3. Deskripsi data akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII SMP 

Sapta Andika Denpasar Bali. 

Tabel 4.7 

Tabel Frekuensi Variabel Akhlakul Mahmudah 

No 
Skor Akhlakul 

Mahmudah   
Frekuensi Prosentase 

1 101 1 0,8 

2 98 2 1,6 

3 96 2 1,6 

4 95 2 1,6 

5 94 2 1,6 

6 93 2 1,6 

7 92 1 0,8 

8 91 2 1,6 

9 90 2 1,6 

10 89 6 4,8 

11 88 3 2,4 

12 87 4 3,1 

13 86 6 4,8 

14 85 8 6,3 

15 84 6 4,8 

16 83 1 0,8 

17 82 3 2,4 

18 81 1 ,8 



 

 

19 80 3 2,4 

20 79 7 5,6 

21 78 4 3,2 

22 77 9 7,1 

23 76 4 3,2 

24 75 3 2,4 

25 74 1 0,8 

26 73 5 4,0 

27 71 1 0,8 

28 70 4 3,2 

29 69 2 1,6 

30 68 2 1,6 

31 67 5 4,0 

32 66 3 2,4 

33 65 6 4,8 

34 64 1 0,8 

35 63 1 0,8 

36 61 2 1,6 

37 60 1 0,8 

38 59 2 1,6 

39 58 1 0,8 

40 57 1 0,8 

41 55 1 0,8 

42 54 1 0,8 

43 51 1 0,8 

44 44 1 0,8 

Total 126 100% 

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa skor terendah variabel 

akhlakul mahmudah siswa muslim  (Y) adalah 44 dengan prosentase 

0,8, sedangkan skor tertinggi adalah 101 dengan prosentase 0,8. 

Adapun skor jawaban angket tentang Ahlakul mahmudah siswa 

muslim kelas VIII dapat dilihat pada lampiran 16. 

Untuk menganalisa tingkat akhlakul mahmudah siswa muslim  

kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar disusun menjadi tiga 

kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Analisis dalam tingkat 

akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika 



 

 

dalam penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program spss 

versi 16 untuk mendapatkan nilai Mean dan Standar Deviasinya, 

Adapun hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Mean dan Standar Deviasi  

Variabel Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Akhlakul Mahmudah 126 77.96 11.160 

Valid N (listwise) 126   

 

Dari tabel 4.8 hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 16 

untuk uji normalitas variabel (Y) Akhlakul Mahmudah siswa muslim 

kelas VIII memperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 77,96. Dan 

untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 11,160. 

Untuk menentukan tingkatan Akhlakul Mahmudah siswa muslim 

kelas VIII tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkat Akhlakul Mahmudah 

siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar 

termasuk katagori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx - 1.SD adalah tingkat Akhlakul Mahmudah 

siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar 

termasuk katagori rendah. 

c. Skor antara dari Mx - 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

tingkat Akhlakul Mahmudah siswa muslim kelas VIII SMP Sapta 

Andika Denpasar termasuk katagori sedang. 

 



 

 

Adapun perhitungannya adalah : 

Mx + 1. SDx = 77,96 + 1 (11,160) 

   = 77,96 + 11,160 

   = 89,12 

   =  89 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx = 77,96 - 1 (11,160) 

   = 77,96 - 11,160 

   = 66,8 

   =  67 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor yang lebih dari 

89 dikatagorikan tingkat Akhlakul Mahmudah siswa muslim kelas 

VIII  tinggi, sedangkan skor 67-89 dikatagorikan sedang dan skor 

kurang dari 67 dikatagorikan tingkat rendah. Untuk mengetahui lebih 

jelas tentnag tingkat Akhlakul Mahmudah siswa muslim kelas VIII 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Katagori Tingkat Frekuensi Variabel Akhlakul Mahmudah Siswa 

Muslim  

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 89 16 12,7 Tinggi 

2 67-89 88 69,8 Sedang 

3 Kurang dari 67 22 12,7 Rendah 

Jumlah  100 %  



 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan Akhlakul Mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP 

Sapta Andika Denpasar dalam katagori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 16  responden (12,7%), dalam katagori sedang dengan 

frekuensi 88 responden (69,8%), dan dalam katagori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 22 responden (12,7%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa tingkat Akhlakul Mahmudah siswa 

muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar adalah sedang 

dengan prosentasenya 69,8%. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisa Data Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian itu 

termasuk data yang berdistribusi normal atau tidak.72 Dalam  

penelitian  ini penulis dibantu dengan aplikasi SPSS versi 16 pada 

taraf signifikan 5%. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai 

probabiolitas yaitu jika >0,05 maka data berdistribusi normal dan jika 

<0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

                                                           
72 Widyaningrum, Statistika, 206. 



 

 

 Adapun hasil perhitungan uji normalitas variabel Pergaulan 

antar teman, Kompetensi Profesional Guru dan Akhlakul Mahmudah 

dengan bantuan SPSS versi 16 yaitu : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas Variabel X1, X2 dan Y 

No Variabel KS-Z 
P 

(sign) 
Keterangan 

1 Pergaulan antar Teman (X1) 0,892 0,404 Normal 

2 
Kompetensi Profesional 

Guru PAI (X2) 
0,927 0,357 Normal  

3 Akhlakul Mahmudah (Y) 1,053 0,209 Normal  

Data primer yang diolah dalam SPSS versi 16 dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a. Koefisien probabilitas (sig) untuk pergaulan antar teman kelas 

VIII di SMP Sapta Andika (X1) adalah sebesar 0,404, karena 

p(sig) > 0,05 (0,404 > 0,05) menandakan bahwa variabel 

pergaulan antar teman kelas VIII di SMP Sapta Andika (X1) 

berdistribusi normal.  

b. Koefisien probabilitas (sig) untuk kompetensi Profesional guru 

PAI kelas VIII di SMP Sapta Andika (X2) adalah sebesar 0,357, 

karena p(sig) > 0,05 (0,357 > 0,05) yang menandakan bahwa 

variabel kompetensi profesional guru PAI kelas VIII di SMP 

Sapta Andika (X2) berdistribusi normal 

c. Koefisien probabilitas (sig) untuk Akhlakul mahmudah siswa 

muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika (Y) adalah sebesar 



 

 

0,209, karena p(sig) > 0,05 (0,209 > 0,05) menandakan bahwa 

variabel Akhlakul Mahmudah  siswa muslim kelas VIII di SMP 

Sapta Andika (Y) berdistribusi normal. 

2. Analisa Data Uji Regresi Linier Sederhana  

a. Analisa Data Uji Regresi Linier Sederhana Variable 

Pergaulan Antar Teman Terhadap Akhlakul Mahmudah 

Siswa Muslim (X1 Terhadap Y). 

Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mencari 

ada tidaknya pengaruh antara satu variabel independen terhadap 

satu variabel dependen. Dalam pembahasan ini peneliti akan 

menjawab rumusan masalah no 1 yaitu untuk mengetahui adakah 

pengaruh pergaulan antar teman terhadap Akhlakul mahmudah 

siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar, 

Hipotesis penelitiannya adalah : 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pergaulan 

antar teman terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim 

kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar Bali. 

Ha : Ada pengaruh uang signifikan antara pergaulan antar 

teman terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim kelas 

VIII di SMP Sapta Andika Denpasar Bali. 

Dalam uji ini, peneliti menggunakan rumus regresi liner 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 16 dengan hasil :  

 



 

 

Tabel 4.11 

Uji Regresi Linier Sederhana X1 terhadap Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6402.751 1 6402.751 86.618 .000
a
 

Residual 9166.050 124 73.920   

Total 15568.802 125    

a. Predictors: (Constant), Pergaulan Antar Teman   

b. Dependent Variable: Akhlakul Mahmudah     

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besar Fhitung 

adalah 86,618 sedangkan besar Ftabel 3,92. Maka dapat diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel (86,618 > 3,92). Sehingga dapat disimpulkan 

H0 ditolak, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan Pergaulan 

antar teman terhadap Akhlakul mahmudah siswa muslim. 

Dan untuk mengetahui berapa besar pengaruh pergaulan 

antar teman terhadap Akhlakul mahmudah siswa muslim kelas 

VIII dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 4.12 

Tabel Summary X1 terhadap Y 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .641
a
 .411 .407 8.598 .411 86.618 1 124 .000 

a. Predictors: (Constant), Pergaulan Antar 

Teman 

     

b. Dependent Variable: Akhlakul 

Mahmudah  

      



 

 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi (R) 

adalah 0,641 dan dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat atau R
2 

diperoleh 0,411 yang 

mengandung pengertian bahwa ada pengaruh pergaulan antar 

teman (X1) terhadap Akhlakul mahmudah siswa muslim kelas 

VIII (Y) di SMP Sapta Andika Denpasar sebesar 41,1% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar fokus 

penelitian.  

b. Analisa Data Uji Regresi Sederhana Variabel Kompetensi 

Profesional Guru PAI Terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa 

Muslim (X2 Terhadap Y) 

Pembahasan selanjutnya adalah untuk mengetahui 

jawaban dari rumusan masalah no 2 adakah pengaruh kompetensi 

profesional guru PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim 

kelas VIII di SMP Sapta Andika?. Hipotesis penelitiannya adalah:  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

profesional guru PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa 

muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar Bali. 

Ha : Ada pengaruh uang signifikan antara kompetensi 

profesional guru PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa 

muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar Bali. 

Dalam uji ini, peneliti menggunakan rumus regresi liner 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 16 dengan hasil :  



 

 

  Tabel 4.13 

  Uji Regresi Linier Sederhana X2 Terhadap Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 1391.488 1 1391.488 12.170 .001

a
 

Residual 14177.313 124 114.333   

Total 15568.802 125    

a. Predictors: (Constant), kom     

b. Dependent Variable: akh     

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besar Fhitung 

adalah 12,170 sedangkan besar Ftabel 3,92. Maka dapat diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel (12,170 > 3,92). Sehingga H0 ditolak, yaitu 

terdapat pengaruh yang signifikan kompetensi profesional guru 

PAI terhadap Akhlakul mahmudah siswa muslim. 

Dan untuk mengetahui berapa besar pengaruh kompetensi 

profesional guru PAI terhadap Akhlakul mahmudah siswa muslim 

kelas VIII dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 4.14 

Tabel Summary X2 terhadap Y 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .299
a
 .089 .082 10.693 .089 12.170 1 124 .001 

a. Predictors: (Constant), kom       

b. Dependent Variable: akh  

 

     



 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi (R) 

adalah 0,299 dan dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat atau R
2 

diperoleh 0.89 yaitu ada 

pengaruh kompetensi profesional guru PAI (X1) terhadap 

Akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII (Y) di SMP Sapta 

Andika Denpasar sebesar 8,9% sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar fokus penelitian. 

3. Analisa Data Uji Regresi Berganda  

Untuk pengujian signifikasi dalam penelitian, peneliti 

menggunakan Uji regresi berganda guna mengetahui keberartian 

variabel Pergaulan antar teman dan kompetensi profesional guru 

terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa muslim kelas VIII da. Untuk 

meminimalisir kesalahan hitung, peneliti menggunakan bantuan SPSS 

versi 16 dengan hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.15 

Tabel Anova X1 dan X2 Terhadap Y  

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6405.555 2 3202.777 42.991 .000
a
 

Residual 9163.247 123 74.498   

Total 15568.802 125    

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL , PERGAULAN ANTAR 

TEMAN 

b. Dependent Variable: AKHLAKUL MAHMUDAH  

 

 

   



 

 

Berdasarkan dari tabel Anova diperoleh Fhitung sebesar 42,991 

sedangkan Ftabel sebesar 3,07. Maka Fhitung > Ftabel yaitu 42,991 > 3,07 

sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, yaitu terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Pergaulan antar teman dan Kompetensi profesional 

guru PAI terhadap Akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII di 

SMP Sapta Andika.   

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel X1, X2 

terhadap Y dapat dilihat pada tabel Summary pada hasil hitung 

menggunakan SPSS versi 16 : 

Tabel 4.16 

Tabel Model Summary Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .641
a
 .411 .402 8.631 .411 42.991 2 123 .000 

a. Predictors: (Constant), KOMPETENSI PROFESIONAL , 

PERGAULAN ANTAR TEMAN 

   

 

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa besar (R) 

sebesar 0,641 dan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,411 yang jika 

dipersenkan menjadi 41,1%. Hal ini menunjukkan bahwa akhlakul 

mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar  

41,1% dipengaruhi oleh pergaulan antar teman dan kompetensi 

profesional guru PAI. Sedangkan 58,9% dipengaruhi variabel lain 



 

 

seperti faktor kepribadian, lingkungan pendidikan dan faktor lainnya 

diluar fokus penelitian.  

 

D. Pembahasan dan Interpretasi  

1. Pengaruh Pergaulan Antar Teman terhadap Akhlakul Mahmudah 

Siswa Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika Denpasar Bali.  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana 

mengenai pengeruh pergaulan antar teman terhadap akhlakul 

mahmudah siswa muslim kelas VIII diketahui atau Fhitungnya adalah 

86,618.  

Anak-anak menghabiskan semakin banyak waktu dalam 

interaksi teman sebaya pada pertengahan masa anak-anak dan akhir 

masa anak-anak serta remaja. Dalam suatu penelitian, anak-anak 

berinteraksi dengan teman sebayanya 10% dari satu hari pada usia 2 

tahun, 20% pada usia 4 tahun, dan lebih dari 40% pada usia antara 7-

11 tahun. (Barker danWright 1951). Seperti yang dapat dipahami 

mengenai hubungan teman sebaya, pengaruh teman sebaya dapat 

menjadi positif maupun negatif.
73

  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 16 

diketahui bahwa Pergaulan antar teman memiliki pengaruh sebesar 

41,1% terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim, sedangkan sisanya 

dapat disebabkan pengaruh-pengaruh lain diluar penelitian. 
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2. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru PAI Kelas VIII terhadap 

Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika 

Denpasar Bali. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana 

mengenai pengeruh kompetensi profesional guru PAI terhadap 

akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII diketahui atau 

Fhitungnya adalah 12,170.  

Seperti yang dikatakan Muhammad Surya bahwa guru yang 

bermutu dan profesional adalah guru-guru yang memiliki kompetensi 

dari semua aspek yaitu aspek pedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional sebagaimana disyaratkan oleh UU. Dengan adanya 

persyaratan profesionalisme guru ini, muncul paradigma baru untuk 

profil guru Indonesia yaitu memiliki kepribadian matang dan 

berkembang, penguasaan ilmu yang kuat, keterampilan untuk 

membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi dan 

pengambangan profesi secara berkesinambungan.
74

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 16 

diketahui bahwa Kompetensi profesional guru PAI memiliki pengaruh 

sebesar 8,9% terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim, sedangkan 

sisanya dapat disebabkan pengaruh-pengaruh lain diluar penelitian.  
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3. Pengaruh Pergaulan Antar Teman dan Kompetensi Profesional Guru 

PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa kelas VIII di SMP Sapta 

Andika Denpasar Bali.  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda 

mengenai pengeruh pergaulan antar teman dan kompetensi profesional 

guru PAI terhadap akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII 

diketahui atau Fhitungnya adalah 42,991.  

Agar seorang individu atau manusia berkembang menjadi 

seorang pribadi yang beragama (beriman dan bertakwa) dan 

mengambangkan budaya “Rahmatan lil alamin” perlu diberikan 

melalui pendidikan agama dengan harapan individu dapat berkembang 

potensi “taqwa” kepada-Nya. Namun, problema yang terjadi dalam 

upaya mengambnagkan potensi “takwa” ini adalah : 

a. Proses menanamkan nilai-nilai agama itu memerlukan waktu 

yang tidak sedikit dan memerlukan ketekunan, kepiawaian dan 

kesabaran.  

b. Banyak faktor eksternal yang justru mendorong daya tariknya 

sangat kuat untuk berkembangnya potensi untuk tidak bertakwa. 

Apabila itu terjadi, maka individu itu akan diwarnai oleh Akhlakul 

Madmumah (akhlak yang buruk) yang akan memunculkan 

perilaku-perilaku tidak baik.
75
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 16 

diketahui bahwa Pergaulan antar teman dan kompetensi profesional 

guru PAI  memiliki pengaruh sebesar 41,1% terhadap akhlakul 

mahmudah siswa muslim kelas VIII di SMP Sapta Andika, sedangkan 

sisanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar fokus 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan analisis dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan 

di atas, penulis dapat menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan 

rumusan masalah, yaitu : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar teman (X1) 

terhadap Akhlakul mahmudah siswa muslim kelas VIII (Y) di SMP 

Sapta Andika Denpasar sebesar 41,1% sedangkan 58,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar fokus penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 

Fhitung > Ftabel yaitu 86,618 > 3,92 yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional guru PAI 

(X2) terhadap Akhlakul Mahmudah siswa muslim kelas VIII (Y) di 

SMP Sapta Andika Denpasar sebesar 8,9 sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor lainnya diluar fokus penelitian. Hal ini ditunjukkan 

oleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 12,170 > 3,92 yang berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pergaulan antar teman (X1) dan 

kompetensi profesional guru PAI (X2) terhadap Akhlakul Mahmudah 

siswa muslim kelas VIII (Y) di SMP Sapta Andika Denpasar sebesar 

41,1%, Sedangkan 58,9% dipengaruhi variabel lain seperti faktor 



 

 

kepribadian, lingkungan pendidikan dan faktor lainnya diluar fokus 

penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 

42,991 > 3,92 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Kepada para siswa SMP Sapta Andika khususnya yang beragama  

Islam, diharapkan dapat menyadari bagaimana pentingnya berprilaku 

dan berinteraksi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu 

dengan teman sesama agamanya, teman berbeda agama, guru, orang 

tua maupun masyarakat sekitar. Serta hendaklah terus mengamalkan 

ajaran agama Islam dan berakhlak mulia agar kelak dapat menjadiP 

insan kalim dan berbudi luhur.  

2. Bagi guru khususnya guru PAI, hendaknya terus memperbaiki mutu 

dan kualitas dalam hal pembelajaran, serta memberikan keteladanan 

dan contoh yang baik agar apa yang diajarkan dapat tertanam dengan 

baik dalam diri siswa siswi muslim.   
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