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ABSTRAK  
 

Sa’adah, Nilas. 2019. Pengaruh Kepribadian dan Interaksi Teman Sebaya 

terhadap Akhlak Peserta Didik Kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Ali, M.Pd.  

Kata Kunci : Kepribadian, Interaksi Teman Sebaya, Akhlak  

Akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan 

manusia terhadap Allah dan manusia, diri sendiri dan makhluk lain. 

Kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima segala usaha 

pembentuk kan melalui pembiasaan menjadi sebuah tingkah laku. 

Kepribadian yang merupakan pembawaan dari individu termasuk faktor 

internal akhlak, sedangkan faktor eksternal akhlak yaitu lingkungan. 

Lingkungan sekolah yang berhubungan dengan interaksi teman sebaya 

dapat menjadi positif maupun negatif terhadap akhlak individu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) pengaruh 

kepribadian terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo, (2) pengaruh interaksi teman sebaya terhadap akhlak siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, (3) pengaruh kepribadian dan 

interaksi teman sebaya terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non eksperimen ex-post 

facto. Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa kelas X SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo dengan jumlah 714 siswa. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan simple random sampling yang didapat sampel 

berjumlah 107 siswa. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket 

dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan 

analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.  

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada 

pengaruh antara kepribadian terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 yang diperoleh         = 

8,812>       = 3,93, sehingga Ho ditolak dan terima Ha. Besar pengaruh 

sumbangannya adalah 7,7% sedangkan 92,3% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti. (2) Ada pengaruh antara interaksi teman sebaya 

terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 yang diperoleh         = 4,750>       = 3,93, 

sehingga Ho ditolak dan terima Ha. Besar pengaruh sumbangannya adalah 

4,3% sedangkan 95,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. (3) 

Ada pengaruh antara kepribadian dan interaksi teman sebaya terhadap 

akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 yang diperoleh         = 5,657>       = 3,08, sehingga Ho 

ditolak yang dan terima Ha. Besar pengaruh sumbangnnya adalah  9,8% 

sedangkan 90,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jama’ dari 

kata khulq, yang secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabi’at. Imam Al-Ghazali dalam  Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa 

akhlak adalah daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang 

mendorong perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan 

pikiran.
1
 Akhlak yaitu perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa yang menjadi 

kepribadian seseorang, perbuatan yang merupakan kehendak diri yang 

dibiasakan tanpa paksaan.
2
 

Di dalam Undang-undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1, dijelaskan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau 

pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.
3
 Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan 

pada Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan bahwa, pendidikan dasar, termasuk 

sekolah bertujuan: membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

                                                           
1
Rosihon Anwar dan Saehudin, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 255. 

2
Aminuddin, et.al., Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama 

Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 94.  
3
Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 37.  

1 
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Yang Maha Esa; (b) berakhlakmulia, danberkepribadian yang luhur; (c) 

berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (d) sehat, mandiri, dan 

percayadiri; (e) toleran, pekasosial, demokratis, dan bertanggungjawab.
4
 

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. 

Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari sunnah qauliyah Rasulullah. 

Diantaranya adalah, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak” (H.R. Ahmad).
5
 Dengan diterapkannya akhlak tersebut, maka akan 

tercipta kehidupan yang tertib, teratur, aman, damai, dan harmonis sehingga 

setiap orang akan merasakan kenyamanan. Sebaliknya, tanpa adanya akhlak, 

maka manusia akan mengalami kehidupan yang kacau. Kelangsungan hidup 

(jiwa), akal, keturunan, harta dan keamanan akan terancam.
6
 

Pokok persoalan akhlak diantaranya yaitu nilai-nilai spiritual yang 

ditinggalkan, sehingga mudah terjerumus keberbagai penyelewengan dan 

kerusakan akhlak.
7
 Bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah moral dan 

akhlak yang cukup serius, yang apabila dibiarkan akan menghancurkan masa 

depan bangsa Indonesia sendiri. Korupsi, kolusi, penodongan, perampokan,  

pelacuran, pornografi, pornoaksi, perjudian, pemerkosaan, peredaran  dan 

pemakaian obat-obatan terlarang, perkelahian, tawuran, pembunuhan, ketidak 

jujuran, kekerasan.
8
 

                                                           
4
Ibid., 7.  

5
 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 

348-349.  
6
Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam & Barat (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 

208-209.  
7
Ibid., 185.  

8
 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 150.  



 

 

Masalah yang timbul bertalian dengan perkembangan perilaku 

(akhlak) sosial, moralitas, dan keagamaan yaitu keterkaitan hidup dalam gang 

(peers group )remaja yang tidak terbimbing menimbulkan kenakalan remaja 

yang berbentuk perkelahian antar kelompok, pencurian, dan bentuk-bentuk 

perilaku anti sosial lainnya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan norma masyarakat atau agamanya, seperti mengisap 

ganja, narkotika, dan sebagainya.
9
 

Faktor yang memengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada dua, yaitu 

faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor dari dalam 

yaitu potensi fisik, intelektual, dan hati (rohaniah) yang di bawa si anak sejak 

lahir. Dan faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kedua orang tua dirumah, 

guru di sekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin di masyarakat, lingkungan 

alam danl ingkungan pergaulan.
10

 

Salah satu faktor internal yang memengaruhi akhlak adalah hati 

(rohaniah) yang di bawa sejaklahir yang membentuk kepribadian. Menurut 

Abin Syamsuddin Makmun, kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku 

individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap 

lingkungan secarau nik.
11

 Imam al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian 

manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukkan 

melalui pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia akan 

menjadi orang jahat. Untuk ini al-Ghazali menganjurkan agar akhlak 

                                                           
9
Abid Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran 

Modal (Bandung: RemajaRosdakarya, 2007), 137.  
10

Ibid.,  
11

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakrya, 2012), 127.  



 

 

diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang mulia. 

Jika   seseorang menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka ia harus 

dibiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah.
12

 

Salah satu faktor ekstern yang memengaruhi akhlak yaitu lingkungan 

pergaulan. Lingkungan pergaulan yang mengandung  susunan pergaulan yang 

meliputi manusia, seperti rumah, sekolah, pekerjaan, pemerintah, syiar 

agama, ideal, keyakinan, pikiran-pikiran, adat istiadat, pendapat umum, 

bahasa, kesusastraan, kesenian, pengetahuan dan akhlak. Dalam lingkungan 

pergaulan sekolah tentu para siswa memiliki seorang teman. Hubungan 

pertemanan tersebut biasa disebut interaksi teman sebaya.
13

 

Kelompok teman sebaya memegang peranan penting dalam kehidupan 

remaja. Remaja sangat ingin diterima dan dipandang sebagai anggota 

kelompok teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
14

 Menurut 

Inke Maris, Fenomena-fenomena negatif yang nampak akhir-akhir ini antara 

lain perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan 

alkohol, reaksi emosional yang berlebihan, criminal. 
15

 Jean Piaget dan Harry 

Stack Sullvian, menekankan bahwa melalui hubungan teman sebaya anak dan 

remaja belajar tentang hubungan timbal balik yang simetris. Anak 

mempelajari prinsip kejujuran dan keadilan melalui peristiwa pertentangan 

dengan teman sebaya.
16

 

                                                           
12

AbudinNata, AkhlakTasawuf…, 141. 
13

 John W. Santrock, Remaja( Jakarta: Erlangga, 2007), 55. 
14

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja…,99.  
15

Ibid., 100.  
16

Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 220.  



 

 

Sebagaimana hasil dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, diketahui bahwa setiap siswa memiliki 

akhlak yang berbeda-beda. Siswa yang memiliki akhlak terpuji diantaranya 

disiplin dalam masuk sekolah, tidak pernah membolos, berkata-kata baik, dan 

sopan terhadap guru. Di SMK Negeri 1 Jenangan setiap akan dimulai 

pelajaran dipagi hari, mereka dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna. 

Sebelum pulang sekolah mereka juga dibiasakan untuk membersihkan kelas 

terbih dahulu.
17

 

Namun ada sebagian siswa yang berakhlak kurang baik. Hal ini 

nampak ketika jam kosong. Peserta didik memilih keluar kelas bahkan pergi 

kekantin ketika guru berhalangan masuk ke kelas, padahal mereka telah diberi 

tugas. Ketika masuk waktu duhur ada sebagian siswa yang kurang 

kesadarannya dalam melakukan sholat duhur berjamaah di sekolah. Mereka 

asyik bersenda gurau dengan teman-temannya di depan kelas.
18

 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, peneliti 

tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kepribadian dan 

Interaksi Teman Sebaya terhadap Akhlak Peserta Didik Kelas X SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019” 

 

 

 

 

                                                           
17

Hasil observasi kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo pada tanggal 12-14 

November 2018.  
18

Ibid., 



 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji dalam penelitian ini. 

Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan 

yang ada baik teori, maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak 

semua dapat ditindak lanjuti. Penelitian ini dibatasi masalah kepribadian 

siswa, interaksi teman sebaya dan akhlak peserta didikkelas X SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kepribadian terhadap akhlak siswa SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Apakah ada pengaruh interaksi  teman sebaya terhadap akhlak siswa 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Apakah ada pengaruh antara kepribadian dan interaksi teman sebaya 

terhadap akhlak peserta didik SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019? 

 

 

 

 

 



 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan pengaruh kepribadian terhadap akhlak siswa SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.  

2. Menjelaskan pengaruh interaksi  teman sebaya terhadap akhlak siswa 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Menjelaskan pengaruh antara kepribadian dan interaksi teman sebaya 

terhadap akhlak peserta didik SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari manfaat 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

mampu memberikan pemikiran dalam memecahkan masalah pendidikan 

terutama berkaitan dengan kepribadian siswa, interaksi teman sebaya dan 

akhlak siswa.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Adanya penelitian ini sekolah akan memperoleh gambaran tentang 

pengaruh kepribadian dan interaksi teman sebaya dengan akhlak 

siswa. 



 

 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

menganalisis masalah yang dihadapi siswa tentang kepribadian dan 

interaksi teman sebaya dengan akhlak siswa. 

c. Bagi Siswa 

Adanya penelitian ini diharapkan siswa memahami pentingnya 

kepribadian yang baik bagi kehidupan, pengaruh interaksi teman 

sebaya yang positif sehingga mampu membentuk akhlak terpuji 

siswa.  

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian yang selanjutnya tentang kepribadian siswa, interaksi 

teman sebaya dan akhlak siswa. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami terhadap penulisan 

skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapaun 

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

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

sistematika pembahasan.  



 

 

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, landasan 

teori motivasi belajar, kekaktifan belajar, hasil belajar, dan mata pelajaran 

Fiqih serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populai, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data.  

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

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

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang 

ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini antara 

lain : 

1. SkripsiArdila Ridlatul Faiz pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Lingkungan Sosial dan Kepribadian Siswa terhadap Perilaku 

Keagamaan Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017” dengan simpulan bahwa dari hasil perhitungan analisis linier 

berganda tentang lingkungan sosial dan kepribadian terhadap perilaku 

keagamaan diperoleh Fhitung>Ftabel (16,54> 3,94) maka tolak Ho itu berarti 

lingkungan sosial dan kepribadian siswa secara signifikan terhadap 

perilaku keagamaan siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi (R
2
) adalah 26,45% artinya lingkungan sosial dan 

kepribadian siswa berpengaruh sebesar 26,45% terhadap perilaku 

keagamaan siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

 

10 



 

 

2016/2017, sedangkan 73,54% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model.
19

 

2. Skripsi Nika Nurfita Andayani pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Teman Sebaya dan Perilaku Sopan Santun Siswa kepada Guru 

terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Kelas VIII MTs Ma’arif 1 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017” Dengan simpulan sebagai 

berikut: Variabel teman sebaya dan perilaku sopan santun siswa kepada 

guru berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar akidah akhlak 

siswa kelas VIII di MTs Ma’arif 1 Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 

dengan kategori tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan 

Fhitung= 29,9750984148 dan dibandingkan dengan Ftabel dengan taraf 

signifikasi 5% yaitu 3,26. Maka Fhitung > Ftabel. Berdasarkan perhitungan 

koefisien determinasi (R
2
) diatas didapat nilai yaitu 61,19% artinya 

teman sebaya dan perilaku sopan santun siswa kepada guru berpengaruh 

sebesar 61,19% terhadap hasil belajar akidah akhlak dan 38,81% sisanya 

dipengaruhi faktor lain.
20

 

3. Skripsi Rafika Isni Delayasha pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh 

Pergaulan antar Teman dan Kompetensi Profesional Guru PAI 

terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim Kelas VIII di SMP 

Sapta Andika Denpasar Bali.” Dengan simpulan sebagai berikut: Ada 
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Ardila Ridlatul Faiz, “Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kepribadian Siswa terhadap 

Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017.” (Skripsi, 

IAIN Ponorogo,2017), 84-85. 
20

Nika Nurfita Andayani, “Pengaruh Teman Sebaya dan Perilaku Sopan Santun Siswa 

kepada Guru terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Kelas VIII MTs Ma’arif 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017.” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 105. 



 

 

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 iniditunjukkan oleh hasil Fhitung>Ftabel yaitu 42,991 > 

3,92 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
21

 

Dari beberapa telaah penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Telaah Penelitian 

pertama, skripsi Ardila Ridlatul Faiz persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu sama-sama meneliti kuantitatif dengan variabel independen X 

kepribadian dan variabel Y yaitu perilaku keagamaan yang maksudnya sama 

dengan akhlak. Yang membedakan telaah ini yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan variabel X2 lingkungan sosial, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan variabel X2 interaksi teman sebaya.Penelitian kedua, skripisi 

Nika Nurfita Andayani persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-

sama meneliti kuantitatif dengan variabel independen X teman sebaya. Yang 

membedakan di variabel independen mengenai hasil belajar Aqidah Akhlak, 

sedangkan penelitian sekarang mengambil akhlak.Penelitian ketiga, skripsi 

Rafika Isni Delayasa persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama 

meniliti kuantitatif dengan variabel dependen Y adalah akhlak. Yang 

                                                           
21

Rafika Isni Delayasha, “Pengaruh Pergaulan antar Teman dan Kompetensi Profesional 

Guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa Muslim Kelas VIII di SMP Sapta Andika 

Denpasar Bali.” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 101-102.  



 

 

membedakan terdapat pada variabel X1 dan X2 yaitu pergaulan antar teman 

dan kompetensi profesinal guru PAI, sedangkan penelitian sekarang 

membahas tentang X1 kepribadian dan X2 interaksi teman sebaya.  

Gambar 2.1  

Diagram Fishbone 
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B. Landasan Teori 

1. Kajian Akhlak 

a. Pengertian Akhlak  

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk 

jama’ dari kata khulq, yang secara etimologis berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabi’at. Dalam bahasa Sanksekerta budi 

artinya alat kesadaran (batin), sedang dalam bahasa Indonesia pekerti 

berarti kelakuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi 

pekerti ialah tingkah laku, perangai, akhlak.
22

 

Akhlak secara terminologi (istilah) yaitu sifat yang melekat 

pada diri seseorang dan menjadi identitasnya.
23

Pada dasarnya, 

akhlak mengajarkan bagaimana seseorang harus berhubungan 

dengan Tuhan Penciptanya, sekaligus bagaimana seseorang harus 

berhubungan dengan sesama manusia.
24

 

Para ulama merumuskan definisi akhlak, diantaranya: 

1) Ibnu Maskawaih  

Akhlak adalah kondisi jiwa yang senantiasa 

memengaruhi untuk bertingkah laku tanpa pemikiran dan 

pertimbangan.
25
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2) Sidi Ghazalba 

Akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan 

perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri dan 

makhluk lain, sesuai dengan seruan dan larangan serta petunjuk 

al-Qur’an dan Sunnah.
26

 

3) Imam al-Ghazali 

Akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang 

dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

4) Prof. KH. Farid Ma’ruf  

Akhlak merupakan kehendak jiwa manusia yang 

menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa 

memerlukan pikiran terlebih dahulu.
27

 

5) Dr. M. Abdullah Dirros 

Akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang 

mantap, kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan akhlak yang baik atau akhlak 

yang jahat.
28

 

Suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
29
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1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat 

dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya.  

2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mudah tanpa pemikiran.  

3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri 

orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari 

luar.  

4) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sesungguhnya,bukan main-main, pura-pura atau karena 

sandiwara. 

Inti ajaran akhlak adalah berlandas pada niat atau itikad 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan mencari ridho 

Allah.Nilai-nilai yang dijunjung tinggi antara lain, kasing sayang, 

kebenaran, kebaikan, kejujuran, keindahan, amanah, tidak menyakiti 

orang lain, dan sejenisnya.
30

 Jadi, akhlak adalah perbuatan yang 

tertanam dalam jiwa yang dilakukan tanpa ada paksaan atau tekanan 

dari luar yang berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan al-Hadits. 
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b. Macam-Macam Akhlak  

Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu :
31

 

1) Akhlak Terpuji (Akhlakul Mahmudah) 

Akhlak terpuji merupakan sikap sederhana dan lurus 

sikap sedang, tidak berlebihan, baik perilaku, rendah hati, 

berilmu, beramal, jujur, tepat janji, amanah, istiqamah, 

berkemauan, berani, sabar, syukur, lemah lembut, takwa, malu, 

zuhud, tawakal kepada Allah, pemaaf dan bertoleransi, kasih 

sayang, adil, baik, mulia, disiplin, menjaga lisan, kebersihan, 

apa adanya (qanaah), tanggung jawab, ketertiban, kedamaian, 

tanpa pamrih, ramah, rajin, menghargai oramg lain, dan lain-

lain.
32

 

2) Akhlak Tercela (Akhlakul Madzmumah) 

Akhlak tercela adalah sikap berlebihan, buruk 

berperilaku, takabur, malas, bohong, khianat, plin-plan, penakut, 

putus asa, tidak bersyukur, kasar, tidak tahu malu, serakah, 

dendam, curang, suka meremehkan, perbuatan tidak sesuai 

ucapan, bermuka dua, buruk sangka, adu domba, marah, judi 

dan mabuk, riya’, boros, dan lain-lain.  
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c. Objek Akhlak  

Dari segi objek akhlak terbagi atas akhlak kepada Allah, 

Rasulullah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
33

 

1) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah adalah ucapan dan perilaku 

manusia yang ditujukan kepada Allah, baik ucapan melalui 

ibadah langsung seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan 

sebagainya, maupun melalui perilaku tertentu yang 

mencerminkan hubungan manusia kepada Allah SWT.
34

Akhlak 

kepada Allah SWTsebagai berikut: 

a) Menauhidkan Allah 

Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya 

yang memiliki sifat rububiyyah dan uluhiyyah, serta 

kesempurnaan nama dan sifat.
35

 

b) Berbaik sangka kepada Allah 

Berbaik sangka terhadap apa yang telah diputuskan 

Allah merupakan salah satu akhlak terpuji kepadaNya. Ciri 

akhlak terpuji ini adalah ketaatan yang sungguh-sungguh 

kepadaNya.
36
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c) Mengingat Allah (Dzikrullah) 

Mengingat Allah (dzikrullah) adalah asas dari setiap 

ibadah kepada Allah SWT. karena merupakan pertanda 

hubungan antara hamba dan Pencipta setiap saat dan 

tempat.
37

 

d) Tawakal 

Tawakal yaitu sikap senantiasa bersandar kepada 

Allah dengan penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan 

bahwa Dia akan menolong manusia dalam mencari dan 

menemukan jalan yang terbaik.
38

Hakikat tawakal adalah 

menyerahkan segla urusan kepada Allah SWT. Tawakal 

adalah upaya seseorang untuk mengembalikan segalanya 

kepada Allah setelah mengusahakannya secara maksimal.
39

 

2) Akhlak terhadap diri sendiri 

a) Sabar 

Sabar dapat didefinisikan dengan menahan 

menderita dan menerima cobaan dengan keridaan hati serta 

menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha. Sabar 

tidak hanya bersabar terhadap ujian dan musibah, tetapi 

juga dalam hal ketaatan kepada Allah, yakni menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
40

 Selain itu sikap 
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sabar yang menunjukkan kemampuan dalam mengendalikan 

gejolak diri dan tetap bertahan dalam menghadapi berbagai 

masalah,
41

 kesediaan menghargai pendapat dan pandangan 

orang lain.
42

 

b) Syukur 

Syukur merupakan sikap penuh terima kasih dan 

penghargaan atas nikmat Allah dan sikap ketika seseorang 

tidak mengunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk 

melakukan maksiat kepada Nya.
43

 Bersyukur dengan 

memanjatkan do’a kepada Allah, mengucapkan terima kasih 

terhadap kebaikan orang lain, dan menghindari sikap 

sombong.
44

 

c) Menunaikan amanah 

Arti amanah disini adalah sifat dan sikap pribadi 

yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu 

yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, 

rahasia, maupun tugas kewajiban.
45

 

Menurut Muhammad Al-Ghazali, manifestasi 

amanat adalah berusaha sekeras mungkin melaksanakan 

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara sempurna, 
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termasuk memenuhi hak-hak orang lain yang dipercayakan 

kepadanya untuk ditunaikan.
46

 

 

d) Benar atau jujur 

Benar atau jujur diartikan berlaku benar dan jujur, 

baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Benar 

dalam perkataan adalah mengatakan keadaan yang 

sebenarnya, tidak mengada-ada, dan tidak 

menyembunyikan. Benar dalam perbuatan adalah 

mengerjakan sesuatu dengan petunjuk agama.
47

 Jujur yaitu 

sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat 

curang, berkata apa adanya dan berani mengakui 

kesalahan.
48

 

e) Menepati janji 

Dalam Islam janji merupakan utang dan harus 

dibayar (ditepati).
49

 Menepati janji yaitu sikap menepati 

janji dengan orang lain dan menghindari tindakan culas.
50

 

f) Memelihara kesucian diri 

Memelihara kesucian diri (al-iffah) adalah menjaga 

diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara 

kehormatan. Hal ini dapat dilakukan mulai dari memelihara 
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hati untuk tidak membuat rencana dan angan-angan buruk. 

Menurut Al-Ghazali, dari kesucian diri ini akan lahir sifat-

sifat terpuji lainnya, seperti kedermawanan, malu, sabar, 

toleran, qanaah, wara’, lembut dan membantu.
51

 

3) Akhlak kepada keluarga 

a) Berbakti kepada orangtua 

Salah satu keutamaan berbuat baik kepada kedua 

orang tua, selain melaksanakan ketaatan atas perintah Allah 

SWT., adalah menghapus dosa-dosa besar.
52

 

b) Bersikap baik kepada saudara 

Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik 

kepada sanak saudara atau kaum kerabat setelah 

menunaikan kewajiban kepada Allah dan ibu bapak. 

Pertalian kerabat dimulai dari yang lebih dekat sampai 

kepada yang lebih jauh.Hubungan persaudaraan lebih 

berkesan dan lebih dekat apabila masing-masing pihak 

saling menghargai atau saling bersikap baik.
53
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4) Akhlak kepada masyarakat 

a) Berbuat baik kepada tetangga 

Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. 

Dekat disini adalah orang yang tinggal berdekatan dengan 

rumah atau tempat tinggal.
54

 

b) Menolong orang lain 

Dalam hidup ini pasti memerlukan pertolongan. Hal 

ini disebabkan manusia adalah makhluk sosial. Orang 

mukmin akan tergerak hatinya apabila melihat orang lain 

tertimpa musibah sesuai dengan kemampuannya.
55

 

5) Akhlak terhadap lingkungan 

Akhlak yang diajarkan dalam al-Qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai 

khalifah.Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara 

manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam.
56

 

a) Memelihara dan menyantuni binatang 

Allah SWT. menciptakan binatang untuk 

kepentingan manusia dan menunjukkan kekuasaannya. 

Betapa banyak binatang yang dapat dimanfaatkan manusia. 

Ada yang dimanfaatkan tenaganya, air susunya, madunya, 

dagingnya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tepatnya apabila 
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kita disuruh untuk memelihara dan menyayangi binatang 

tersebut.
57

 

b) Memelihara dan menyayangi tumbuh-tumbuhan 

Alam dan isinya diciptakan oleh Allah SWT. untuk 

dimanfaatkan manusia. Tumbuhan merupakan bagian dari 

alam yang merupakan anugerah dari Allah, bukan hanya 

untuk kehidupan manusia, namun juga untuk kehidupan 

binatang-binatang.  Sebagian besar makanan manusia dan 

hewan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan.
58

 

Dalam pandangan Islam, tidak dibenarkan 

mengambil buah yang belum matang, atau memetik bunga 

sebelum mekar, karena hal tersebut tidak memberi 

kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan 

penciptanya.Dan manusia dituntut untuk tidak melakukan 

pengrusakan terhadap lingkungan.
59

 

d. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Bentuk Akhlak  

1) Insting (naluri) 

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa 

manuisa sejak lahir, para psikologi menjelaskan bahwa insting 
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berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong 

lahirnya tingkah laku.
60

 

2) Pola Dasar Bawaan (Turunan) 

Turunan merupakan sifat manusia.Seperti bentuk, 

pancaindera, perasaan, akal, dan kehendak.Setiap anak mewarisi 

tabiat orang tua, baik tabiat kecakapan dan kadang watak dan 

bentuk mereka dapat menurun (terbawa) pada kepribadian 

anak.
61

 

Kepribadian yang dimiliki seseorang akan berpengaruh 

terhadap akhlak orang tersebut ketika berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari 

di manapun ia berada. Artinya akhlak yang dimiliki akan 

manjadi landasan perilaku seseorang sehingga tampak dan 

membentuk menjadi budi pekertinya sebagai wujud kepribadian 

orang tersebut.
62

 

Budi pekerti erat hubungannya dengan 

kepribadian.Dengan kepribadian yang yang baik, seseorang 

dapat mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung pada budi 

pekerti atau akhlak mulia dalam kehidupannya sehati-hari.
63
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3) Lingkungan  

Lingkungan ialah suatu yang melingkupi tubuh yang 

hibup.Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alam, dan 

lingkungan pergaulan.
64

 

Banyak dari penyakit pergaulan akhlak yang timbul 

karena lingkungan.Kemiskinan, banyaknya orang minta-minta, 

pengangguran dan keburukan akhlak adalah buah dari 

pendidikan yang rusak pada umumnya dan tumbuh dalam rumah 

yang tidak baik dan keburukan susunan pergaulan.
65

 

4) Kebiasaan  

Kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang terus 

sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang.
66

 

5) Kehendak  

Kehendak merupakan suatu perbuatan ada yang berdasar 

atas kehendak dan bukan hasil kehendak.
67

 

e. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akhlak  

Faktor-faktor yang memengaruhi akhlak dikategorikan dalam 

ketiga aliran yang populer yaitu:
68

 

1) Aliran Nativisme 

Menurut aliran ini, bahwa faktor yang paling 

berpengaruh padapembentukan akhlak anak adalah faktor 
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pembawaan dari dalam yangbentuknya dapat berupa 

kecenderungan, bakat, akal dan lain-lain.Jikaseseorang sudah 

mempunyai pembawaan atau kecenderungan kepadayang baik 

maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. 

2) Aliran Empirisme 

Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling 

berpengaruhterhadap pendidikan akhlak anak adalah faktor dari 

luar, yaitu lingkungansosial, termasuk pembinaan dan 

pendidikan yang diberikan.Jikapembinaan dan pendidikan yang 

diberikan kepada anak itu baik, makabaiklah anak itu, demikian 

juga sebaliknya. 

3) Aliran Konvergensi 

Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan akhlak anak 

dipengaruhioleh faktor internal, yaitu potensi fisik, intelektual, 

dan hati (rohaniah) yang dibawa si anak dari sejak lahir.Dan 

faktor dari luar yaitupendidikan dan pembinaan yang dibuat 

secara khusus, atau melaluiinteraksi dalam lingkungan sosial.
69

 

 

2. Kajian Tipe Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Istilah kepribadian merupakan terjemahan dari Bahasa 

Inggris “personality”, berasal dari bahasa Yunani “per” dan 
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“sonare” yang berarti topeng, tetapi juga berasal dari kata “personae” 

yang berarti pemain sandiwara, yaitu pemain yang memakai topeng 

tersebut. Sehubungan dengan kedua asal kata tersebut, Ross Stagner 

mengartikan kepribadian dalam dua macam.Pertama, kepribadian 

sebagai topeng (mask personality), yaitu kepribadian yang berpura-

pura, yang dibuat-buat, yang semu atau mengandung 

kepalsuan.Kedua, kepribadian sejati (real personality) yaitu 

kepribadian yang sesungguhnya, yang asli.
70

 

Kepribadian dapat juga diartikan sebagai “kualitas perilaku 

individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya 

terhadap lingkungan secara unik”. Keunikan itu berkaitan dengan 

aspek-aspek kepribadian seperti karakter, temperamen, sikap, 

stabilitas emosional, responsibilitas dan sosiabilitas.
71

 

Selain itu kepribadian juga diartikan sebagai ciri atau 

karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang 

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak 

lahir. Menurut pengertian sehari-hari, kepribadian (personality) 

adalah suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial 

tertentu yang diterima oleh individu dari kelompoknya atau 

masyarakatnya, kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah 
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laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial (peran) yang 

diterimanya itu.
72

 

Masing-masing pakar kepribadian membuat definisi sendiri-

sendiri sesuai dengan paradigm yang mereka yakini dan fokus 

analisis dari teori yang mereka kembangkan. Berikut beberapa 

definisi kepribadian:
73

 

1) Hilgard & Marquis 

Kepribadian adalah nilai sebagai stimulus sosial, kemampuan 

menampilkan diri secara mengesankan. 

2) Stern  

Kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, 

individual, unik, usaha mencapai tujuan, kemampuannya 

bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh 

pengalaman. 

3) Alport  

Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem 

psikofisiologik seseorang yang menentukan model 

penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. 

4) Murray  
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Kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh, 

yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam 

pengubahan kegiatan fungsional.
74

 

Jadi, kepribadian adalahperilaku individu yang tampak dalam 

melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik yang 

menjadi ciri atau karakteristiknya. 

b. Tipe Kepribadian  

Tipe kepribadian oleh Carl Gustav Jung, seorang psikiatris 

dari Swis.Tipe kepribadian Jung berdasarkan ciri-ciri 

psikis.Berdasarkan kecenderungan hubungan sosial, maka Jung 

membedakan dua tipe manusia, yaitu tipe Ekstravert dan Introvert.
75

 

1) Ekstravert  

Ekstravert adalah kecenderungan seseorang untuk 

mengarahkan perhatian keluar dari dirinya, sehingga segala 

minat, sikap, keputusan yang diambil lebih ditentukan oleh 

peristiwa yang terjadi di luar dirinya. Ciri-ciri individu 

extravert, yaitu:
76

 

a) Berpandangan atau berorientasi keluar merupakan sikap 

kesadaran yang mengarah ke luar dirinya yaitu kepada alam 

sekitar dan manusia lain.  
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b) Bebas dan terbuka secara sosial merupakan sifat yang relatif 

bebas dalam mengeluarkan pendapat dan mempunyai cita-

cita yang bebas,  

c) Sigap dan tidak sabar dalam menghadapi pekerjaan yang 

lamban  

d) Suka bekerja kelompok.  

2) Introvert  

Introvert adalah kecenderungan seseorang untuk menarik 

diri dari lingkungan sosialnya. Ciri-ciri individu introvert, 

yaitu:
77

 

a) Cenderung menarik diri dari lingkungan  

b) Suka bekerja sendiri  

c) Pemalu  

d) Rajin  

e) Hati-hati dalam mengambil keputusan  

f) Cenderung tertutup secara sosial.  

Crow dan Crow menguraikan lebih terperinci sifat dari 

kedua golongan tersebut, sebagai berikut:
78

 

Tabel 2.1 

Kepribadian Crow dan Crow 
Ekstrovert Introvert 

Lancar dalam bekerja  Lebih lancar menulis  

Bebas dari kecemasan  Perasaan cemas atak khawatir 

Tidak lekas malu/cengeng  Malu dan cengeng  

Bersifat konservatif  Bersifat radikal  

Mempunyai minat pada atletik Suka membaca buku/majalah  

Dipengaruhi data objektif  Dipengaruhi persaan subjektif  

Ramah dan suka berteman  Agak tertutup jiwanya  

Suka bekerja sama  Lebih senang bekerja sendiri  

Kurang memedulikan 

penderitaan dan milik sendiri 

Sangat menjaga/berhati-hati 

terhadap penderitaan dan miliknya  
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c. Karakteristik Kepribadian 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan 

masalah yang dihadapi, ternyata tidak semua individu mampu 

menampilkan secara wajar, normal atau baik, diantara  mereka 

banyak juga yang mengalami tidak baik. Penyesuaian yang baik atau 

kepribadian yang baik ditandai dengan karakteristik sebagai 

berikut.
79

 

1) Mampu menilai diri secara realistik. Individu yang 

kepribadiannya baik mampu menilai dirinya sebagaimana apa 

adanya, baik kelebihan maupun kekurangan atau kelemahannya, 

yang menyangkut fisik (postur tubuh, wajah, keutuhan dan 

kesehatan) dan kemampuan. 

2) Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat 

menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dihadapi secara 

realistik dan mau menerimanya secara wajar. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Apabila 

mengalami kegagalan individu tidak mereaksinya dengan 

frustasi, tetapi dengan sikap optimistik (penuh harapan). 

4) Menerima tanggung jawab. Individu yang baik adalah individu 

yang bertanggung jawab. Dia memiliki keyakinan terhadap 
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kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang 

dihadapinya.
80

 

5) Kemandirian (autonomi). Individu memiliki sikap mandiri 

dalam cara berfikir dan bertindak, mampu mengambil 

keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta 

menyesuaikan diri secara konstruktif dengan norma yang 

berlaku di lingkungannya. 

6) Dapat mengontrol emosi. Dia dapat menghadapi situasi frustasi, 

depresi atau stress secara positif atu konstruktif, tidak destruktif 

(merusak). 

7) Berorientasi pada tujuan. Individu yang baik kepribadiannya 

dapat merumuskan tujuannya berdasarkan pertimbangan secara 

matang (rasional), tidak atas dasar paksaan dari luar.
81

 

8) Berorientasi keluar. Individu bersikap respek, empati terhadap 

orang lain mempunyai kepedulian terhadap situasi, atau 

masalah-masalah lingkungan dan bersifat fleksibel dalam 

berpikirnya. 

9) Penerimaan sosial. Individu dinilai positif oleh orang lain, mau 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan memiliki sikap 

bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. 

10) Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan 

filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama. 
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11) Berbahagia. Individu yang baik kepribadiannya, situasi 

kehidupannya diwarnai kebahagiaan.
82

 

d. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepribadian  

1) Faktor Internal  

Adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri dan biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan.
83

 

2) Faktor Eksternal  

Adalah faktor yang berasal dari luar orang 

tersebut.Faktor ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal 

dari lingkungan seseorang yakni keluarga, teman, tetangga, 

media sosial, dan lain sebagainya.
84

 

a) Fisik  

Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi 

perkembangan kepribadian adalah postur tubuh, kecantikan, 

kesehatan, keutuhan tubuh, dan keberfungsian organ tubuh. 

b) Inteligensi  

Tingkat inteligensi individu dapat mempengaruhi 

perkembangan kepribadiannya.Individu yang inteligensinya 

tinggi atau normal biasa mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang wajar, sedangkan yang rendah biasanya 

sering mengalami hambatan atau kendala dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
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c) Keluarga  

Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang harmonis dan agamis dalam arti orang tua 

memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta 

bimbingan, maka perkembangan kepribadian anak 

cenderung positif.Adapun anak yang dikembangkan dalam 

lingkungan keluarga yang broken home, kurang harmonis, 

bersikap keras terhadap anak, maka perkembangan 

kepribadiannya cenderung mengalami distorsi atau 

mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya.
85

 

d) Teman sebaya (peer group) 

Melalui hubungan interpersonal dengan teman-

temannya, anak belajar menilai dirinya sendiri dan 

kedudukannya dalamkelompok.Bagi anak yang kurang 

mendapat kasih sayang dan bimbingan keagamaan atau 

etika dari orang tuanya, biasanya kurang memiliki 

kemampuan selektif dalam memilih teman dan mudah 

sekali terpengaruh oleh sifat dan perilaku 

kelompoknya.Berdasarkan pengamatan dilapangan, ternyata 

tidak sedikit anak yang menjadi perokok berat, peminum 

minuman keras atau pergaulan bebas, karena pengaruh 

perilaku teman sebaya. 
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e) Kebudayaan  

Tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat 

berpengaruh terhadap kepribadian setiap anggotanya, baik 

yang menyangkut cara berpikir, bersikap, atau cara 

berperilaku.
86

 

e. Pengaruh Tipe Kepribadian terhadap Akhlak 

Menurut Sidi Ghazalba, akhlak adalah sikap kepribadian 

yang melahirkan perbuatan manusia terhadap Allah dan manusia, 

diri sendiri dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan 

serta petunjuk al-Qur’an dan Hadits.
87

 

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian manusia itu 

pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukkan melalui 

pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia akan 

menjadi orang jahat. Untuk ini al-Ghazali menganjurkan agar akhlak 

diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang 

mulia. Jika seseorang menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka 

ia harus dibiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat 

pemurah, hingga murah hati dan murah tangan menjadi bi’atnya 

yang mendarah daging.
88

 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Ardila Ridlatul Faiz dari 

hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang 

kepribadian siswa terhadap perilaku keagamaan diperoleh Fhitung> 
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Ftabel (4,220 > 3,94) maka tolak Ho. Hal itu berarti secara signifikan 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R
2
) adalah 4,34%, 

terhadap kepribadian siswa berpengaruh sebesar 4,34% terhadap 

perilaku keagamaan siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2016/2017, sedangkan 95,65 sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam model.
89

 

Jadi, apabila individu membiasakan diri berbuat baik maka ia 

akan menjadi individu yang memiliki akhlah terpuji. Sedangkan 

individu yang membiasakan diri berbuat jahat atau buruk, maka ia 

akan menjadi individu yang memiliki akhlak tercela. 

 

3. Kajian Interaksi Teman Sebaya  

a. Pengertian Interaksi Teman Sebaya  

Thibaut dan Kelley yang merupakan pakar dalam teori 

interaksi, mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa saling 

memengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir 

bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau 

berkomunikasi satu sama lain. Chaplin mendefinisikan bahwa 

interaksi merupakan hubungan sosial antara beberapa individu yang 
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bersifat alami yang individu-individu itu saling memengaruhi satu 

sama lain secara serempak.
90

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi 

mengandung pengertian hubungan timbal balik antara dua orang atau 

lebih, dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya 

memainkan peran secara aktif, sehingga terjadi hubungan saling 

memengaruhi.
91

 

Kawan-kawan sebaya (peers) adalah anak-anak atau remaja 

yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. 

Salah satu fungsi terpenting dari kelompok teman sebaya adalah 

sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga.Remaja 

memperoleh umpan balik mengenai kemampuannya dari kelompok 

kawan sebaya.
92

 

Kawan sebaya dan kelompok kawan sebaya merupakan 

konsep global.Konsep ini dapat dipergunakan untuk memahami 

pengaruh teman sebaya sejauh yang dimaksud adalah kondisi situasi, 

dan jenis situasi tertentu di mana anak berpartisipasi, seperti 

kenakalan, klik, asosiasi orang-orang dilingkungan tempat tinggal, 

jaringan sahabat, dan kelompok aktivitas.
93

 

                                                           
90

 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta 

Didik (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2017), 87.  
91

Ibid., 88.  
92

John W. Santrock, Remaja( Jakarta: Erlangga, 2007), 55. 
93

 Ibid.,  



 

 

Jadi, interaksi teman sebaya adalah hubungan sosial antara 

remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang 

lebih samauntuk berkomunikasi yang saling memengaruhi satu sama 

lain. 

b. Peran Penting Interaksi Teman Sebaya  

Peran penting yang dimainkan oleh interaksi teman sebaya 

pada perkembangan remaja: 

1) Popularitas  

Para siswa memamerkan diri dan membuat lelucon 

karena dengan demikan mereka memperoleh perhatian dari 

teman sebayanya. Menurut Kennedy pemuda yang popular lebih 

dapat berkomunikasi secara jelas, memunculkan perhatian, 

mampu mempertahankan percakapan dengan teman sebaya.
94

 

2) Anak yang diabaikan  

Anak sering menerima perhatian yang hanya sedikit dari 

teman sebayanya dan memiliki sedikit teman, jika ada teman 

tetapi mereka bukannya tidak begitu disukai.
95

 Jarang dipilih 

sebagai kawan terbaik namun tidak ditolak oleh kawan-

kawannya.
96
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3) Anak yang ditolak  

Anak yang tidak disukai oleh teman sebayanya, tampak 

lebih mengganggu, dan agresif dibandingkan dengan temannya 

yang terabaikan.
97

 

c. Upaya Pengembangan Hubungan Sosial Remaja dan 

Implikasinya bagi Pendidikan  

Kelompok teman sebaya memegang peranan penting dalam 

kehidupan remaja.Remaja sangat ingin diterima dan dipandang 

sebagai anggota kelompok teman sebaya, baik di sekolah maupun di 

luar sekolah. Remaja akan merasa menderita manakala suatu saat 

tidak di terima atau bahkan diasingkan oleh kelompok teman 

sebayanya. 

Melihat masa remaja sangat potensial dan dapat berkembang 

ke arah positif maupun negatif maka intervensi edukatif dalam 

bentuk pendidikan, bimbingan, maupun pendampingan sangat 

diperlukan untuk mengarahkan perkembangan remaja ke arah positif 

dan produktif.
98

 

Menurut Inke Maris, fenomena-fenomena negatif yang 

nampak akhir-akhir ini antara lain perkelahian antar pelajar, 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol, reaksi emosional 

yang berlebihan, kriminal. Menurut  Soewandi, dalam konteks 

belajar, gejala negatif yang tampak adalah kurang mandiri dalam 
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belajar yang berakibat pada gangguan mental setelah memasuki 

perguruan tinggi, kebiasaan belajar yang kurang, yaitu tidak tahan 

lama dan baru belajar setelah menjelang ujian, membolos, 

menyontek, dan mencari bocoran soal ujian.
99

 

d. Pengaruh Interaksi Teman Sebaya terhadap Akhlak  

Menurut Dunphy pada masa remaja, partisipasi dalam 

kelompok teman semakin meningkat.Di masa remaja juga banyak 

murid yang menjadi anggota kelompok kecil khusus atau klik dan 

kesetiaan pada kelompoknya yang dapat memengaruhi hidup 

mereka.Beberapa jenis klik ini adalah kelompok anak yang suka 

olahraga, anak popular, anak pintar, pecandu obat terlarang, dan 

jagoan. Remaja mengatakan bahwa mereka lebih tergantung kepada 

kawan ketimbang pada orang tuanya untuk memuaskan kebutuhan 

akan rasa kebersamaan, kepastian, dan kedekatan.
100

 

Pada prinsipnya hubungan teman sebaya mempunyai arti 

yang sangat penting bagi kehidupan manusia.Jean Piaget dan Harry 

Stack Sullvian, menekankan bahwa melalui hubungan teman sebaya 

anak dan remaja belajar tentang hubungan timbal balik yang 

simetris.Anak mempelajari prinsip kejujuran dan keadilan melalui 

peristiwa pertentangan dengan teman sebaya.
101

 

Sejumlah ahli juga menjelaskan budaya teman sebaya remaja 

merupakan suatu bentuk kejahatan yang merusak nilai-nilai dan 
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kontrol orang tua.Lebihdari itu, teman sebaya dapat 

memperkenalkan remaja pada alkohol, obat-obatan (narkoba), 

kenakalan, dan berbagai bentuk perilaku yang dipandang orang 

dewasa sebagai maladaptif.
102

 

Menurut Barker dan Wright, 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. Seperti yang 

dapat dipahami mengenai hubungan teman sebaya, pengaruh teman 

sebaya dapat menjadi positif maupun negatif.
103

 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Rafika Isni 

Delayashadari tabel uji regresi linier sederhana X1 terhadap Y, dapat 

diketahui bahwa besar Fhitung adalah 86,618 sedangkan besar 

Ftabeladalah 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.
104
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Jadi, hubungan atau interaksi teman sebaya dapat 

berpengaruh positifpada  kejujuran dan keadilan anak. Sedangkan, 

pengaruh negatifakan membawa pada kenakalan remaja. 

 

4. Kajian Keterkaitan Tipe Kepribadian dan Interaksi Teman Sebaya 

terhadap Akhlak  

Berbicara pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang 

tujuan pendidikan, karena banyak pendapat para ahli yang mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukkan akhlak. Faktor yang 

memengaruhi pembentukan akhlak terdapat dalam tiga aliran, yaitu aliran 

nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi.
105

 

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang memengaruhi 

pembentukkan akhlak adalah faktor pembawaan.Selanjutnya menurut 

aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan akhlak adalah fakor dari luar.Aliran konvergensi 

berpendapat pembentukkan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu 

pembawaan anak dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan 

yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan 

sosial.
106

 

Faktor internal yaitu pembawaan anak (turunan).Teori yang 

mengemukakan masalah turunan (bawaan) yaitu anak-anak dapat 

membawa (meniru) sifat-sifat kedua orang tua dengan beberapa 
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sifat.Bukan adat kebiasaan tetapi sifat pokok yang berupa insting, setiap 

anak mewarisi tabiat orang tua, baik tabiat kecakapan dan kadang watak 

dan bentuk mereka dapat menurun (terbawa) pada kepribadian anak.
107

 

Faktor eksternal yaitu lingkungan.Lingkungan terbagi menjadi 

dua yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan.Lingkungan 

pergaulan meliputi manusia seperti rumah, sekolah, pekerjaan, 

pemerintah, syiar agama, keyakinan, dan lain-lain.Dalam lingkungan 

pergaulan sekolah tentu para siswa memiliki seorang teman.Hubungan 

pertemanan tersebut biasa disebut interaksi teman sebaya.Manusia 

apabila tumbuh dalam lingkungan yang baik, terdiri dari rumah yang 

teratur, sekolah yang maju dan kawan yang sopan tentu akan menjadi 

orang yang baik. sebaliknya tentu akan menjadi orang yang jahat. 

Banyak dari penyakit pergaulan akhlak yang timbul karena lingkungan. 

Kemiskinan, banyaknya orang minta-minta, pengangguran dan 

keburukan akhlak adalah buah dari pendidikan yang rusak pada 

umumnya dan tumbuh dalam rumah yang tidak baik dan keburukan 

susunan pergaulan.
108
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C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
109

 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah: 

Variable Independen (  ):Kepribadian  

(  ): Interaksi teman sebaya  

Variable Dependen (Y):Akhlak siswa 

1. Jika kepribadian siswa baik,maka akhlak siswa  kelas X di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 juga baik. 

2. Jika pengaruh interaksi teman sebaya positif, maka akhlak siswa  kelas X 

di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 juga 

baik.  

3. Jika kepribadian dan interaksi teman sebaya baik, maka akhlak siswa  

kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

juga baik.  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
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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 yang empirik dengan data.
110

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Ha : ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap akhlak siswa 

kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap akhlak 

siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 

2. Ha : ada pengaruh yang signifikan interaksi teman sebaya terhadap 

akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan interaksi teman sebaya terhadap 

akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 

3. Ha : ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian dan interaksi 

teman sebaya secara simultan terhadap akhlak siswa kelas Xdi SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 
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Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian dan interaksi 

teman sebaya secara simultan terhadap akhlak siswa kelas X di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan 

data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, 

perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. 

Macam-macam penelitian kuantitatif yaitu eksperimental dan non 

eksperimental.
111

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian non 

eksperimental. Penelitian non eksperimental merupakan penelitian yang 

observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri (variabel) subjek penelitian 

menurut keadaan apa adanya.
112

 

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan tiga 

variabel.Yakni duavariabel independen dan satu variabel dependen.Variabel 

independen yaitu kepribadian dan interaksi teman sebaya, sedangkan variabel 

dependen yaitu akhlak siswa. 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah kepribadian 

siswa(  ) dan interaksi teman sebaya (    terhadap akhlak siswa (Y). Untuk 
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mengetahui apakah ada pengaruh antara kepribadian dan interaksi teman 

sebaya terhadap akhlak siswa dilakukan analisis regresi ganda.  

 

Gambar 3.1  

Gambar desain penelitian 

 

 

 

 

Keterangan: X1 : Kepribadian siswa 

X2 : Interaksi teman sebaya 

Y  : Akhlak siswa 

 

B. Populasidan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga subyek dan 

benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakter atau sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
113
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Penelitian  kuantitatif  ini dilakukan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo, dengan populasi yaitu seluruh peserta didik kelas Xyang 

terbagi menjadi 18 kelas yang secara keseluruhan berjumlah 714siswa. 

Tabel 3.1  

Jumlah Siswa Kelas X SMKNegeri 1 Jenangan Ponorogo 
No Kelas Jumlah 

1 X BKP A 36 

2 X BKP B 35 

3 X DPIB A 36 

4 X DPIB B 36 

5 X DPIB C 36 

6 X T OI A 36 

7 X T OI B 36 

8 X T Pm A 36 

9 X T Pm B 36 

10 X T Pm C 36 

11 X T Pm D 36 

12 X T LAS A 36 

13 X T LAS B 35 

14 X TBSM A 36 

15 X TBSM B 36 

16 X RPL A 35 

17 X RPL B 35 

18 X RPL C 35 

Total 714 

 

2. Sempel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunaan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel 

itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 



 

 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).
114

 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambi semua sehingga peneltiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besardapat diambil antara 10-

15% atau 15-20% atau lebih. Teknik ini disebut dengan teknik sampel 

random atau sampel acak.
115

 Teknik simple random sampling yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.
116

 Adapun 

sampel yang diambil adalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan yang 

diambil secara acak. Jadi, sampel yang diperoleh dengan 15% dari 714 

jumlah sampelnya adalah 107 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunkan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.Secara spesifik semua fenomena 

yang diamati disebut variabel penelitian.
117

 Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kepribadian siswa di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 
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2. Data tentang interaksi teman sebaya di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

3. Data tentang akhlak siswa di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 

Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrument Pengumpulan Data 

 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Sub 

Variabel 

Indikator 

No. Item  

Sebelum di 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

di Uji 

Valid

itas 

(+) (-) (+) (-) 

Pengaruh 

Tipe 

Kepribadia

n dan 

Interaksi 

Teman 

Sebaya 

terhadap 

Akhlak 

Peserta 

Didik Kelas 

X SMKN 1 

Jenangan 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

Tipe 

Kepriba

dian 

(Variab

el X1) 

1. Kepribadian 

Ekstravert  

a. Berpandangan 

atau 

berorientasi 

keluar  

1,2 3 1  

b. Bebas dan 

terbuka secara 

sosial  

4,5 6,7 2  

c. Sigap dan 

tidak sabar 

dalam 

menghadapi 

pekerjaan yang 

lamban  

8 9,1

0 

 3 

d. Suka bekerja 

kelompok  

11,

12 

13,

14 

 4,5 

2. Kepribadian 

Introvert  

a. Cenderung 

menarik diri  

15,

16 

17,

18 

6  

b. Suka bekerja 

sendiri  

19,

20 

21 7 8 

c. Tenang  22,

23 

24  9 

d. Pemalu  25 26,

27,

28 

10  

e. Rajin  29,

30 

31,

32 

11,

12 

 

f. Hati-hati dalam 

mengambil 

keputusan  

33,

34 

35,

36 

13,

14 

15 

g. Cenderung 

tertutup secara 

sosial  

37,

38 

39,

40 

16 17 

Interaks

i Teman 

Sebaya 

(X2) 

1. Anak 

Populer  

a.  Anak 

berkomunikasi 

dengan jelas  

1,2  3,4  1 

b.  Anak 

memunculkan 

perhatian kepada 

teman sebaya  

5,6 7,8 2  

c. Anak 

mempertahanka

n percakapan 

9,1

0  

11,

12  

 3 



 

 

dengan teman 

sebaya 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrument Pengumpulan Data 

 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Sub 

Variabel 

Indikator 

No. Item  

Sebelum di 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

di Uji 

Valid

itas 

(+) (-) (+) (-) 

  2. Anak 

diabaikan  

a.  Anak 

mendapatkan 

perhatian yang 

sedikit  

13 14, 

15 

 4,5 

b.  Memiliki 

sedikit teman  

16, 

17 

18, 

19 

6 7,8 

c. Jarang disukai 

teman  

20,

21 

 22 9  

3. Anak ditolak  a.  Anak tidak 

disukai teman  

23, 

24 

25, 

26 

 10 

b. Anak tampak 

lebih 

mengganggu  

27, 

28 

29,

30 

11 12 

c. Anak lebih 

agresif  

31 32, 

33 

13 14 

Akhlak 

Siswa 

(Variab

el Y) 

1. Akhlak 

kepada Allah  

a. Menauhidkan 

Allah  

1,2 3  1 

b. Berbaik sangka 

kepada Allah  

4 5,6

,7 

 2 

c. Dzikrullah  8,9 10 3  

d. Tawakal  11,

12 

13,

14 

4,5  

2. Akhlak 

kepada diri 

sendiri  

a. Sabar  15 16,

17 

 6 

b. Syukur  18,

19 

20 7 8 

c. Amanah  21 22,

23 

9 10,

11 

d. Benar/jujur  24,

25 

26 12 13 

e. Menepati janji  27,

28 

29,

30 

14 15 

f. Memelihara 

kesucian diri  

31,

32 

33 16  



 

 

3. Akhlak 

kepada 

keluarga  

a. Berbakti kepada 

orang tua  

34 35,

36 

17  

b. Bersikap baik 

kepada saudara  

37,

38 

39 18,

19 

20 

4. Akhlak 

kepada 

masyaraka

t  

a. Berbuat baik 

kepada 

tetangga  

40,

41 

42,

43 

21,

22 

23 

b. Menolong 

orang lain  

44,

45 

46,

47 

24 25 

 

 

Lanjutan Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrument Pengumpulan Data 

 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Sub 

Variabel 

Indikator 

No. Item  

Sebelum di 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

di Uji 

Valid

itas 

(+) (-) (+) (-) 

  5. Akhlak 

terhadap 

lingkungan  

a. Memelihara 

dan 

menyantuni 

binatang  

48,

49 

50,

51 

26,

27 

28 

b. Memelihara 

dan 

menyayangi 

tumbuhan  

52,

53 

54 29,

30 

31 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik :
118

 

1. Kuesioner (Angket) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung 

bertanya-jawab dengan responden).
119

 Kuesioner adalah sejumlah 
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pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui.
120

 

Pelaksanaan penyebaran angket diberikan secara langsung kepada 

responden yaitu siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo agar 

responden mengisi angket sesuai kondisi sebenarnya. Angket disusun 

dari indikator-indikator pada tiap variabel yang didapatkan dari teori-

teori terkait. Sebelum dilakukan penelitian, angket diuji coba terlebih 

dahulu pada 30 responden untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

butir soal angket. Setelah didapatkan hasil vaiditas dan reliabilitas, maka 

disusun kembali butir-butir soal yang valid dan reliabel untuk digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada 

skala Likert.  Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan.
121
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Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada 

skala Likert dengan skor sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Skala Likert 

Jawaban Pernyataan  Positif (+) Negatif (-) 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Jarang 2 3 

Tidak pernah  1 4 

 

Pengumpulan data menggunakan angket dalam penelitian ini 

adalah untuk mencari data mengenai tipe kepribadian, interaksi teman 

sebaya dan akhlak siswa. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis.Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
122

 

Dapat dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang 

dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
123

 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai identitas sekolah, visi, misi, tujuan, sejarah sekolah, sarana dan 

prasarana sekolah, dan guru, serta struktur organisasi SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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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.
124

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga 

langkah teknik analisis data, yakni uji pra penelitian, uji asumsi klasik, uji 

hipotesis dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu program 

Excel dan Statistical Product And Services Solution (SPSS 16.0 for 

Windows). 

1. Uji Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kehandalan atau kesahihan suatu alat ukur.
125

 Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 
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digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

menggunakan instrument yang valid dalam mengumpulkan data, 

maka diharapkan hasil penelitian menjadi valid.
126

 

Perhitungan validitas instrumen kepribadian (X1) dan 

interaksi teman sebaya(X2) secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat yaitu akhlak siswa (Y) dibantu dengan menggunakan program 

SPSS versi16.0 for windows.  

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen terhadap 

responden adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan 

korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi product momentpada 

taraf kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,361 (df = n-k). 

Apabila r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal 

dinyatakan valid, apabila r hitung < r tabel maka soal dinyatakan 

tidak valid.
127

 

Hasil perhitungan ketiga variabel dapat disimpulkan dalam 

tabel rekapitulasi di bawah ini:  
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Kepribadian  

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

Kepribadian  1.  0,052 0,361 Tidak Valid 

2.  0,390 0,361 Valid 

3.  0,105 0,361 Tidak Valid 

4.  0,439 0,361 Valid 

5.  0,132 0,361 Tidak Valid 

6.  0,052 0,361 Tidak Valid 

7.  -0,024 0,361 Tidak Valid 

8.  0,235 0,361 Tidak Valid 

9.  0,524 0,361 Valid  

10.  0,036 0,361 Tidak Valid 

11.  0,475 0,361 Valid 

12.  0,543 0,361 Valid 

13.  -0,234 0,361 Tidak Valid 

14.  0,173 0,361 Tidak Valid 

15.  0,242 0,361 Tidak Valid 

16.  0,366 0,361 Valid 

17.  -0,151 0,361 Tidak Valid 

18.  0,086 0,361 Tidak Valid 

19.  0,156 0,361 Tidak Valid 



 

 

20.  0,478 0,361 Valid 

21.  0,586 0,361 Valid 

22.  -0,067 0,361 Tidak Valid 

23.  0,174 0,361 Tidak Valid 

24.  0,389 0,361 Valid 

25.  0,425 0,361 Valid 

26.  -0,231 0,361 Tidak Valid 

27.  -0,098 0,361 Tidak Valid 

28.  -0,192 0,361 Tidak Valid 

29.  0,423 0,361 Valid 

30.  0,520 0,361 Valid 

31.  -0,137 0,361 Tidak Valid 

32.  0,208 0,361 Tidak Valid 

33.  0,475 0,361 Valid 

34.  0,555 0,361 Valid 

35.  0,023 0,361 Tidak Valid 

36.  0,427 0,361 Valid 

37.  0,425 0,361 Valid 

38.  -0,080 0,361 Tidak Valid 

39.  0,174 0,361 Tidak Valid 

40.  0,450 0,361 Valid 

  

Dari perhitungan validitas instrument terhadap 40 item soal 

variabel kepribadian, terdapat 17 item soal yang dinyatakan valid 

yaitu nomor 2, 4, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 

40. Untuk mengetahui skor jawaban dan perhitungan angket uji 

validitas variabel kepribadian dapat dilihat pada lampiran 7. 



 

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Interaksi Teman 

Sebaya 

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

Interaksi Teman 

Sebaya 
1.  -0,139 0,361 

Tidak Valid 

2.  -0,260 0,361 
Tidak Valid 

3.  0,238 0,361 
Tidak Valid 

4.  0,389 0,361 
Valid 

5.  0,078 0,361 
Tidak Valid 

6.  0,418 0,361 
Valid 

7.  0,191 0,361 
Tidak Valid 

8.  0,035 0,361 
Tidak Valid 

9.  -0,030 0,361 
Tidak Valid 

10.  -0,110 0,361 
Tidak Valid 

11.  0,409 0,361 
Valid 

12.  -0,176 0,361 
Tidak Valid 

13.  0,027 0,361 
Tidak Valid 

14.  0,630 0,361 
Valid 

15.  0,564 0,361 
Valid 

16.  0,246 0,361 
Tidak Valid 

17.  0,436 0,361 
Valid 

18.  0,469 0,361 
Valid 

19.  0,620 0,361 
Valid 

20.  0,368 0,361 
Valid 

21.  0,057 0,361 
Tidak Valid 

22.  0,151 0,361 
Tidak Valid 

23.  -0,050 0,361 
Tidak Valid 

24.  -0,027 0,361 
Tidak Valid 



 

 

25.  0,419 0,361 
Valid 

26.  0,209 0,361 
Tidak Valid 

27.  0,406 0,361 
Valid 

28.  0,056 0,361 
Tidak Valid 

29.  0,384 0,361 
Valid 

30.  0,056 0,361 
Tidak Valid 

31.  0,389 0,361 
Valid 

32.  0,276 0,361 
Tidak Valid 

33.  0,392 0,361 
Valid 

 

Dari perhitungan validitas instrument terhadap 33 item soal 

variabel kepribadian, terdapat 14 item soal yang dinyatakan valid 

yaitu nomor 4, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 33. Untuk 

mengetahui skor jawaban dan perhitungan angket uji validitas 

variabel interaksi teman sebaya dapat dilihat pada lampiran 8. 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Akhlak Siswa 

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

Akhlak Siswa  1.  
0,258 0,361 

Tidak Valid  

2.  
0,258 0,361 

Tidak Valid 

3.  
0,381 0,361 

Valid 

4.  
0,336 0,361 

Tidak Valid 

5.  
0,437 0,361 

Valid 

6.  
0,136 0,361 

Tidak Valid 

7.  
0,205 0,361 

Tidak Valid 

8.  
0,141 0,361 

Tidak Valid 



 

 

9.  
0,383 0,361 

Valid 

10.  
0,143 0,361 

Tidak Valid 

11.  
0,569 0,361 

Valid 

12.  
0,402 0,361 

Valid 

13.  
-0,182 0,361 

Tidak Valid 

14.  
0,345 0,361 

Tidak Valid 

15.  
0,123 0,361 

Tidak Valid 

16.  
0,363 0,361 

Valid 

17.  
0,306 0,361 

Tidak Valid 

18.  
0,404 0,361 

Valid 

19.  
0,200 0,361 

Tidak Valid 

20.  
0,426 0,361 

Valid 

21.  
0,522 0,361 

Valid 

22.  
0,460 0,361 

Valid 

23.  
0,454 0,361 

Valid 

24.  
0,473 0,361 

Valid 

25.  
0,090 0,361 

Tidak Valid 

26.  
0,495 0,361 

Valid 

27.  
0,329 0,361 

Tidak Valid 

28.  
0,523 0,361 

Valid 

29.  
0,501 0,361 

Valid 

30.  
0,217 0,361 

Tidak Valid 

31.  
-0,097 0,361 

Tidak Valid 

32.  
0,457 0,361 

Valid 

33.  
-0,075 0,361 

Tidak Valid 

 

 

 



 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Akhlak Siswa 

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

 34.  
0,553 0,361 

Valid 

35.  
0,342 0,361 

Tidak Valid 

36.  
0,255 0,361 

Tidak Valid 

37.  
0,443 0,361 

Valid 

38.  
0,448 0,361 

Valid 

39.  
0,574 0,361 

Valid 

40.  
0,458 0,361 

Valid 

41.  
0,431 0,361 

Valid 

42.  
0,575 0,361 

Valid 

43.  
0,320 0,361 

Tidak Valid 

44.  
0,315 0,361 

Tidak Valid 

45.  
0,484 0,361 

Valid 

46.  
0,494 0,361 

Valid 

47.  
0,125 0,361 

Tidak Valid 

48.  
0,529 0,361 

Valid 

49.  
0,405 0,361 

Valid 

50.  
0,428 0,361 

Valid 

51.  
0,116 0,361 

Tidak Valid 

52.  
0,766 0,361 

Valid 

53.  
0,503 0,361 

Valid 

54.  
0,631 0,361 

Valid  

 



 

 

Dari perhitungan validitas instrument terhadap 54 item soal 

variabel kepribadian, terdapat 31 item soal yang dinyatakan valid 

yaitu nomor 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 

34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54. Untuk 

mengetahui skor jawaban dan perhitungan angket uji validitas 

variabel akhlak dapat dilihat pada lampiran 9. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan alat tersebut dalam 

mengukur apa yang diukurnya.
128

Instrument yang reliable adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
129

 

Peneliti menggunakan bantuan SPSS versi16.0 for windows. 

Adapun cara menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dengan menggunakan rumus koefisien alfacronbach.
130

Jika nilai 

rxy 0,60maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel.
131

Untuk 

menentukan tingkat reliabilitas instrumen peneliti berpedoman pada 

pendapat Suharsimi. Sebagaimana terdapat pada tabel berikut:
132

 

Tabel 3.7 

Interpretasi Nilai r 

Interval Koevisien  
Tingkat Reliabilitas  
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0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

instrumen disini peneliti menggunakan SPSSversi 16.0 for windows. 

Kemudian ditemukan hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Kepribadian  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.800 .813 17 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha 

adalah sebesar 0,800, jadi angka tersebut lebih besar dari        

sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel tipe kepribadian 

dapat dikatakan reliabel tinggi. 

Tabel 3.9 

Uji Reliabilitas Interaksi Teman Sebaya  



 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.623 .859 14 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha 

adalah sebesar 0,623, jadi angka tersebut lebih besar dari        

sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel interaksi teman 

sebaya dapat dikatakan reliabel tinggi. 

 

Tabel 3.10 

Uji Reliabilitas Akhlak  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.962 .964 31 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai cronbach alpha 

adalah sebesar 0,962, jadi angka tersebut lebih besar dari        

sebesar 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel akhlak siswa 

dapat dikatakan reliabel sangat tinggi. 



 

 

Dari hasil uji reliabiltas pada masing-masing instrumen dapat 

disimpulkan bahwa untuk instrumen variabel tipe kepribadian, 

interaksi teman sebaya, dan akhlak siswa dinyatakan reliabel.Setelah 

masing-masing instrumen diuji validitas dan reliabilitas, pernyataan 

pada masing-masing variabel kemudian dilakukan perbaikan sampai 

menjadi pernyataan yang valid dan reliabel yang kemudian 

digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian. 

 

 

2. Analisis Hasil Penelitian  

a. Uji Asumsi Klasik  

Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi 

dasar yang digunakan dalam regresi yang disebut asumsi klasik.
133

 

Dalam penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedatisitas.Hasil uji asumsi klasik menggunakan program 

SPSS versi 16.0 for windows. 

1) Uji Normalitas  

Analisis normalitas suatu data ini akan menguji data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan 

regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi 

tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai 
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data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi 

mendekati normal atau normal sama sekali.
134

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

normalitas dengan kolmogorof-smirnov SPSS versi 16.0 for 

windows.Untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi masing-

masing variabel normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan signifikansi (Sig.) dengan alpha 0,05. Jika 

signifikansi (Sig.) > 0,05 maka data penelitian berdistribusi 

normal. Namun, jika signifikansi (Sig.) < 0,05 maka data 

penelitian tidak berdistribusi normal.
135

 

2) Uji Linearitas  

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. 

Digunakan pada analisis regresi linier sederhana dan analisi 

regresi linier ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari 

model garis regresi dari variabel independen X terhadap variabel 

dependen Y. Berdasarkan model regresi tersebut, dapat diuji 

linieritas garis regresinya.  

Untuk mempercepat perhitungan uji linieritas, peneliti 

juga memanfaatkan program SPSS versi16.0 for windows. 

Selanjutnya apabila P-value > 0,05 maka garis regresi X1 

terhadap Y dan X2terhadap Y linier.
136
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3) Uji Multikolinearitas  

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis 

regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel 

bebas/independent variable(x1,x2,x3,x4...., xn), dimana akan 

diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan antara variabel 

bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan 

terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antara variabel 

bebas (x1, dan x2, x3 dan x4, dan seterusnya) lebih besar dari 

0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). Dalam menentukan 

ada tidaknya multikolinieritas dapat emnggunakan cara sebagai 

berikut: 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (α) 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerance (α) dan 

variance inflation factor (VIF) dapat dicari dengan 

menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut: 

a. Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF 

b. Besar nilai variance inflation factor (VIF): VIF = 1/ α 

1) Variabel bebas mengalami multikolinierias jika α 

hitung < α dan VIF hitung > VIF.  



 

 

2) Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas 

jika α hitung > α dan VIF hitung < VIF.
137

 

4) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual 

pada suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
138

 

Pada perhitungan menggunakan SPSS versi 16 

didapatkan hasil analisis output bahwa titik-titik menyebar 

dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang 

teratur. Jadi kesimpulannya variabel bebas diatas tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana  

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 

no. 1 dan 2 yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

ada dalam model mempunyai pengaruh yang nyata secara 

serentak terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh variabel 

kepribadian (X1) terhadap akhlak siswa (Y) dan pengaruh 

interaksi teman sebaya (X2) terhadap akhlak siswa (Y). Peneliti 

menggunakan program SPSS Statistics Version16 untuk 
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mengolah data. Adapun langkah-langkah pengambilan 

keputusan output SPSS sebagai berikut: 

a) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 

maka H0 ditolak. 

b) Cara 2: jika F hitung <F tabel maka H0 diterima, sebaliknya 

jika F hitung> F tabel maka H0 ditolak.
139

 

r : untuk menentukan koefisien korelasi 

R
2 

: untuk menentukan koefisien determinasi 

Dilakukan uji tuntuk pengujian signifikansi regresi 

sederhana, yaitu untuk melihat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai F hitung konstanta regresi, 

sedangkan F tabel dengan alfa adalah 0,05.  

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi 

sederhana menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga perlu 

analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui besar pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan melihat output 

SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui berapa presentase 

variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu dengan 

cara mengalikan R Square dengan 100%. 

2) Analisis Regresi Linier Ganda 
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Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 

no.3 yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier ganda, 

untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel bebas yaitu  

kepribadian (X1) dan interaksi teman sebaya (X2) secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu akhlak siswa (Y). 

Peneliti menggunakan SPSS Statistics Version16 untuk 

mengolah data adapun langkah-langkah pengambilan keputusan 

output SPSS sebagai berikut: 

a) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 

maka H0 ditolak. 

b) Cara 2: jika F hitung <F tabel maka H0 diterima, sebaliknya 

jika F hitung >F tabel maka H0 ditolak.
140

 

Dilakukan uji F untuk pengujian regresi ganda yaitu 

untuk melihat pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Adapun rumus persamaan garis 

regresi linier berganda yang digunakan yaitu 

Y=a+b1X1+b2X2.
141

 

Untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu dengan melihat output SPSS tabel 

Anova B. Untuk mengetahui berapa presentase variabel terikat 
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dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama yaitu 

dengan cara mengalikan R Square dengan 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo  

Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

NIS : 400010 

NSS  : 321051102001 

NPSN : 20510101 

Nama Kepala Sekolah  : Drs.H.Mustari, MM 

Alamat  : Jl. Niken Gandini  No.98 

Kelurahan  : Setono  

Kecamatan  : Jenangan  

Kabupaten  : Ponorogo  

Telepon : (0352) 481236, 488737 

Fax  : (0352) 481236 

Email :smknjenpo@yahoo.com 

Status Sekolah  : Negeri  

SK. Nomor/Tanggal : 148/Diprt/BI/66/Tgl 01 Februari 1966 

Kurikulum  : Kurikulum Tahun 2013  

 

 

2. Sejarah Berdirinya SMK Negeri 1 Jenagan Ponorogo  

129 

7
3 
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SMK Negeri 1 Jenangan berdiri tahun 1964 hasil prakarsa 

pemerintah daerah dan dunia usaha/ dunia industri di Ponorogo yang 

untuk pertama pada saat itu disebut STM (Sekolah Teknologi Menengah) 

Persiapan Negeri Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjadi STM 

Negeri Ponorogo berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 148/Diprt/BI/66 tanggal 1 Februari 1966. Perubahan STM Negeri 

Ponorogo menjadi SMK Negeri 1 Jenangan berdasarkan SK Mendikbud 

nomor 036/0/1997 tanggal 7 Maret 1997.  

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah sebuah sekolah 

menengah kejuruan yang fokus pada bidang keteknikan.Sekolah ini 

merupakan sekolah teknik tertua di Ponorogo.Terdapat 8 program 

keahlian yang diselenggarakan oleh sekolah ini.Siswa dibagi menjadi 14 

rombongan, belajar dalam 3 tingkatan kelas. Sistem pembelajaran sendiri 

menganut sistem blok.  

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo sebagai SMK Kelompok 

Teknologi Industri merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional 

dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Direktorat 

Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengemban 

misi untuk mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia 

tingkat menengah.  

Dalam perjalanannya SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

dipercaya oleh Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas baik secara 

langsung maupun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk 



 

 

berbagai kegiatan diantaranya ; School Maping dan Monev, WAN Kota, 

TV Edukasi, MR-IT, ICT Center, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau 

Program Virtual Kampus. 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo mempunyai visi, misi, dan tujuan : 

a. Visi Sekolah  

“Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan yang Unggul 

,Berdaya Saing Tinggi dalam Persaingan Global dan Berbudaya 

Lingkungan“ 

b. Misi Sekolah  

1) Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai 

jenjang kompetensi 

2) Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan dalam 

kedisiplinan, kejujuran, kreatifitas, kemandiriandanberjiwa 

entrepreneur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mampu 

bersaing dalam era global 

3) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan 

dan pelatihan secara berkelanjutan 

4) Mewujudkan pendidikan untuk menjaga daya dukung alam 

melalui tindakan pelestarian, pencegahan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan sehingga tercipta kondisi belajar dan 

bekerja yang nyaman dan produktif 



 

 

c. Tujuan 

1) Penambahan dan peningkatan kualitas sarana belajar untuk 

memenuhi standart sekolah rujukan 

2) Penyediaan dan penyusunan materi, bahan ajar untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran 

3) Peningkatan kompetensi pedagogik, vokasi dan aspek 

lingkungan bagi Tenaga Pengajar 

4) Mengembangkan kurikulum berkarakter dan berbudaya 

lingkungan secara terintegrasi 

5) Peningkatan kualitas lingkungan sekolah untuk mewujudkan 

Green, Clean and Healthy 

6) Mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan 

tamatan yang kompeten dan peduli lingkungan hidup 

7) Melaksanakan penerapan Teaching Industri melalui 

pengembangan produk praktek dan berbudaya lingkungan 

8) Melaksanakan pembelajaran Kewirausahaan praktis 

9) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

mengembangkan pendidikan,  peningkatan kualitas tamatan dan 

keterserapan tamatan 

10) Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan 

pelestarian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

11) Menyiapkan sekolah menuju Implementasi ISO : 14001 

4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMKN 1 Jenangan Ponorogo 



 

 

Tabel 4.1  

Rekapitulasi Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Jenangan2019 

No Nama Jumlah  

1 Guru PNS 88 

2 GTT 36 

3 Karyawan PNS 14 

4 PTT 35 

Total 173 

 

Daftar pendidik dan tenaga kependidikan dilihat pada lampiran 10. 

 

5. Keadaan Siswa SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Tabel 4.2 

Data Siswa SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Kelas  Jumlah Siswa  Jumlah Rombel 

X 714 20 

XI 702 20 

XII 687 19 

Total 2103 59 

 

6. Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Kebutuhan akan sarana prasarana diidentifikasi, disediakan dan 

dirawat, mulai dari gedung, ruang kerja/belajar, dan peralatan proses baik 

perangkat keras maupun perangkat lunak, agar memenuhi syarat-syarat 

untuk kegiatan belajar mengajar. Data sarana dan prasarana SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 11.  

 

 

B. Deskripsi Data  



 

 

1. Deskripsi Data Kepribadian Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kepribadian kelas X SMK Negeri  1 

Jenangan Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan 

kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif dan negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Jenangan dengan responden berjumlah 107 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana 

kepribadian siswa kelas X SMKNegeri 1 Jenangan Ponorogo, maka 

peneliti menggunakan teknik perhitungan Meandan Standart Deviasi 

untuk menentukan kategori kepribadian tinggi, sedang, dan rendah.  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepribadian 
N

o 

Skor 

A

n

g

k

e

t 

Frekue

nsi 

N

o 

Skor 

A

n

g

k

e

t 

Frekue

nsi 

1. 35 2 1

0

. 

48 9 

2. 40 4 1

1

. 

49 12 

3. 41 3 1

2

. 

50 7 

4. 42 8 1

3

51 6 



 

 

. 

5. 43 5 1

4

. 

52 3 

6. 44 10 1

5

. 

53 2 

7. 45 12 1

6

. 

56 1 

8 46 12 1

7

. 

59 1 

9. 47 10 Jumlah  107 

 

Dari tabel diatas diperoleh skor variabel kepribadian tertinggi 

bernilai 59 dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 35 dengan 2 

orang.  

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu kepribadian tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 16.0for windows. Rumusnya 

sebagai berikut:  

a. Kepribadian tinggi  : X > Mean + SD 

b. Kepribadian sedang  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean+ SD 

c. Kepribadian rendah  : X < Mean – SD  

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Kepribadian  

Descriptive Statistics 



 

 

 

N 

Minim

u

m 

Maxim

u

m 

Me

a

n 

Std. 

D

e

v

i

a

t

i

o

n 

Kepribadian 1

0

7 

35 
5

9 

46.

3

5 

3.84

1 

Valid N 

(listwise) 

1

0

7 

    

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 46,35 pada nilai 

standart deviasi sebesar 3,841 nilai terendah 35 dan nilai tertinggi 59. 

Perhitungannya sebagai berikut : 

a. Kepribadian tinggi  : X >50,191 

b. Kepribadian sedang  : 42,509 ≤ X ≤ 50,191 

c. Kepribadian rendah  : X < 42,509 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 50,191 dikategorikan 

kepribadian siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan tinggi, skor antara 

42,509 - 50,191 dikategorikan kepribadian siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan sedang, dan skor kurang dari 42,509 dikategorikan kepribadian 

siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan rendah. Dirinci pada tabel sebagai 

berikut :  



 

 

Tabel 4.5 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Kepribadian 
N

o 

Nilai  Freku

en

si 

Prese

nt

as

e 

Kate

g

o

r

i  

1

. 

> 50,191 13 12,14

% 

Ting

g

i 

2

. 

42,509 – 

50,191 

77 71,96

% 

Seda

n

g 

3.  < 42,509 17 15,88

% 

Rend

a

h

  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki kepribadian dengan kategori tinggi sebanyak 13 siswa dengan 

presentase 12,14%, kategori sedang sebanyak 77 siswa dengan 

presentase 71,96%, dan kategori rendah sebanyak 17 siswa dengan 

presentase 15,88%.Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

kepribadian siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan dalam kategori 

sedang dengan 77 responden. 

2. Deskripsi Data Interaksi Teman Sebaya Kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan  Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor interaksi teman sebaya kelas X SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo diperoleh dari skor angket yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-

angka yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem 

penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan 



 

 

skala likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan positif dan 

negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Jenangan dengan responden berjumlah 107 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana 

interaksi teman sebaya, maka peneliti menggunakanteknik perhitungan 

Mean dan Standart Deviasiuntuk menentukan kategori interaksi teman 

sebaya baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya hasil skor interaksi teman 

sebaya kelas X dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Interaksi Teman Sebaya 
No Skor 

Ang

ket 

Frekuensi No Skor 

Ang

ket 

Frekuensi 

1. 26 2 10. 35 9 

2. 27 3 11. 36 4 

3. 28 4 12. 37 4 

4. 29 9 13. 38 4 

5. 30 12 14. 39 3 

6. 31 13 15. 40 1 

7. 32 15 16. 41 1 

8 33 12 17. 43 1 

9. 34 9 18. 45 1 

Jumlah 107 

 

Dari tabel diatas diperoleh skor variabel interaksi teman sebaya 

tertinggi bernilai 45 dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 26 

dengan 2 orang.  

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu interaksi teman sebaya tinggi, sedang , dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka 



 

 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 16. Rumusnya sebagai 

berikut:  

a. interaksi teman sebayatinggi  : X > Mean + SD 

b. interaksi teman sebaya sedang  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean+ SD 

c. interaksi teman sebaya rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.7 

Statistika Deskriptif Variabel Interaksi Teman Sebaya 

Descriptive Statistics 

 

N 

Minim

u

m 

Maxim

u

m 

M

e

a

n 

Std. 

Dev

iatio

n 

TemanSebaya 

1

0

7 

26 45 

3

2

.

6

7 

3.534 

Valid N 

(listwise) 

1

0

7 

    

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 32,67 pada nilai 

standart deviasi sebesar 3,534 nilai terendah 26 dan nilai tertinggi 45. 

Perhitungannya sebagai berikut : 

a. Interaksi teman sebaya tinggi  : X > 36,204 

b. Interaksi teman sebaya sedang  : 29,136 ≤ X ≤ 36,204 

c. Interaksi teman sebaya rendah : X < 29,136 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 36,204 dikategorikan 

interaksi teman sebaya siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan tinggi, 



 

 

skor antara 29,136 – 36,204 dikategorikan interaksi teman sebaya siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Jenangan sedang, dan skor kurang dari 29,136 

dikategorikan intearaksi teman sebaya siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan rendah. Dirinci pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.8 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Interaksi Teman Sebaya 
N

o 

Nilai  Freku

en

si 

Prese

nt

as

e 

Kate

g

o

r

i  

1

. 

> 36,204 15 14,01

% 

Ting

g

i 

2

. 

29,136 – 

36,204 

83 77,57

% 

Seda

n

g 

3

. 

< 29,136 9 8,41% Rend

a

h

  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki interaksi teman sebaya dengan kategori tinggi sebanyak 15 

siswa dengan presentase 14,01%, kategori sedang sebanyak 83 siswa 

dengan presentase 77,57%, dan kategori rendah sebanyak 9 siswa dengan 

presentase 8,41%.Dengan demikian secara umum dapat dikatakan tipe 

kepribadian siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan dalam kategori 

sedang dengan 83 responden.  

3. Deskripsi Data Akhlak Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor akhlak siswa kelas X SMK Negeri  1 

Jenangan Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan 



 

 

kepada responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif dan negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Jenangan dengan responden berjumlah 107 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat 

akhlaksiswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori akhlak siswa baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya 

hasil skor akhlak siswa kelas X dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Akhlak Siswa 

N

o 

Skor 

An

gke

t 

Freku

en

si 

N

o 

Skor 

A

n

g

k

e

t 

Freku

en

si 

1

. 
73 1 

2

0

. 

96 7 

2

. 
77 2 

2

1

. 

97 1 

3

. 
78 1 

2

2

. 

98 4 

4

. 
79 2 

2

3

. 

99 2 

5

. 
80 2 

2

4

. 

100 3 

6

. 
81 1 

2

5

. 

101 4 



 

 

7

. 
82 3 

2

6

. 

102 1 

8

. 
83 3 

2

7

. 

103 3 

9

. 
84 4 

2

8

. 

104 3 

1

0

. 

85 4 

2

9

. 

105 3 

1

1

. 

87 3 

3

0

. 

106 2 

1

2

. 

88 3 

3

1

. 

107 4 

1

3

. 

89 3 

3

2

. 

108 2 

1

4

. 

90 2 

3

4

. 

110 5 

1

5

. 

91 1 

3

5

. 

112 1 

1

6

. 

92 7 

3

6

. 

113 1 

1

7

. 

93 5 

3

7

. 

114 2 

1

8

. 

94 6 

3

8

. 

122 1 

1

9

. 

95 5 Jumlah 107 

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh skor variabel akhlak siswa 

tertinggi bernilai 122 dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 73 

dengan 1 orang.  

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu akhlak siswa tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka 



 

 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya 

sebagai berikut:  

a. Akhlak siswa tinggi  : X > Mean + SD 

b. Akhlak siswasedang  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean+ SD 

c. Akhlak siswa rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.10 

Statistika Deskriptif Variabel Akhlak Siswa  

Descriptive Statistics 

 

N 

Minim

u

m 

Maxim

u

m 

M

e

a

n 

Std. 

D

ev

iat

io

n 

Akhlak 

1

0

7 

73 122 

9

5

.

0

3 

9.920 

Valid N 

(listwise) 

1

0

7 

    

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 95,03 pada nilai 

standart deviasi sebesar 9,920 nilai terendah 73 dan nilai tertinggi 122. 

Perhitungannya sebagai berikut : 

a. Akhlak siswa tinggi  : X >104,95 

b. Akhlak siswa sedang  : 85,11 ≤ X ≤ 104,95 

c. Akhlak siswa rendah  : X <85,11 



 

 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 104,95 dikategorikan 

akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan tinggi, skor antara 85,11 – 

104,95 dikategorikan akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

sedang, dan skor kurang dari 85,11 dikategorikan akhlak siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Jenangan rendah. Dirinci pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.11 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Akhlak Siswa  
N

o 

Nilai  Freku

en

si 

Prese

nt

as

e 

Kate

g

o

r

i  

1

. 

>104,95 21 19,62

% 

Ting

g

i 

2

. 

85,11 – 

104,95 

67 62,61

% 

Seda

n

g 

3

. 

<85,11 19 17,75

% 

Rend

a

h

  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

memiliki akhlak dengan kategori tinggi sebanyak 21 siswa dengan 

presentase 19,62%, kategori sedang sebanyak 67 siswa dengan 

presentase 62,61%, dan kategori rendah sebanyak 19 siswa dengan 

presentase 17,75%.Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan dalam kategori sedang 

dengan 67 responden. 

 

C. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik  



 

 

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti normal atau tidak, guna memenuhi asumsi 

klasik tentang kenormalan data.  

Uji normalitas ini dilakukan menggunakan rumus One-

Sample Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS versi 16.0 for 

windows. Untuk lebih jelasnya, hasil dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardi

zed 

Residua

l 

N 107 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 9.42068288 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .046 

Positive .046 

Negative -.027 

Kolmogorov-Smirnov Z .481 

Asymp. Sig. (2-tailed) .975 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smirnov jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka 

residual data berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikansi (Sig.) 

lebih kecil dari 0,05 maka residual data berdistribusi tidak normal. 



 

 

Berdasarkan Output SPSS versi 16.0 tersebut diperoleh jumlah 

Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu 0,975 > 0,05 Dengan demikian residual 

data berdistribusi normal.  

 

b. Uji Linearitas  

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel 

mempunyai hubungan atau tidak.Uji linearitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Linearitas Data Kepribadian dan Akhlak Siswa  

ANOVA Table 

   

Sum 

of 

Sq

ua

re

s 

d

f 

Me

a

n

 

S

q

u

a

r

e F 

S

i

g

. 

Akhla

k 

* 

K

ep

rib

Betw

e

e

n

 

G

(Combin

ed) 

2946.8

73 

1

6 

18

4

.

1

8

0 

2.

2

1

5 

.0

1

0 



 

 

ad

ia

n 

r

o

u

p

s 

Linearit

y 

807.62

5 
1 

80

7

.

6

2

5 

9.

7

1

2 

.0

0

2 

Deviatio

n 

fro

m 

Lin

earit

y 

2139.2

48 

1

5 

14

2

.

6

1

7 

1.

7

1

5 

.0

6

2 

Within Groups 

7484.0

42 

9

0 

83.

1

5

6 

  

Total 10430.

91

6 

1

0

6 

   

 

Berdasarkan uji linearitas di atas diperoleh nilai signifikansi 

> α (0,062 > 0,05) yang artinya terdapat hubungan linear antara 

variabel kepribadian dengan akhlak siswa. 

 

 

 

Tabel 4.14 

Uji Linearitas Interaksi Teman Sebaya terhadap Akhlak Siswa  

ANOVA Table 



 

 

   

Sum 

of 

Sq

ua

re

s 

d

f 

Mea

n

 

S

q

u

a

r

e F 

S

i

g

. 

Akhl

a

k

 

*

 

T

e

m

a

n

S

e

b

a

y

a 

Betw

e

e

n

 

G

r

o

u

p

s 

 

 

 

(Combin

ed) 
1461.4

01 

1

7 

85.9

6

5 

.8

5

3 

.6

2

9 

Linearit

y 451.48

1 
1 

451.

4

8

1 

4.

4

8

0 

.0

3

7 

Deviatio

n 

fro

m 

Lin

earit

y 

1009.9

21 

1

6 

63.1

2

0 

.6

2

6 

.8

5

5 

Within Groups 

8969.5

15 

8

9 

100.

7

8

1 

  

Total 10430.

91

6 

1

0

6 

   

 

Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi  

>  (0,855 > 0,05) yang artinya terdapat hubungan linier antara 

variabel interaksi teman sebaya dengan akhlak siswa. 

c. Uji Multikolinearitas  



 

 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar variabel 

independen.Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi yang tinggi di antara variabel bebas.  Uji multikolinearitas 

pengujiannya menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF 

kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi 

bebas dari mulitikolinieritas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Uji Multikolinearitas Kepribadian dan Interaksi Teman Sebaya 

terhadap Akhlak Siswa  

 

Coefficient Correlationsa 

Model 

TemanSeba

ya 

Kepriba

dian 

1 Correlatio

ns 

TemanSeba

ya 
1.000 .247 

Kepribadian .247 1.000 

Covarianc

es 

TemanSeba

ya 
.073 .017 

Kepribadian .017 .062 

a. Dependent Variable: Akhlak 
  

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kepribadia

n 
.939 

1.06

5 

TemanSeb

aya 
.939 

1.06

5 



 

 

Coefficient Correlationsa 

Model 

TemanSeba

ya 

Kepriba

dian 

1 Correlatio

ns 

TemanSeba

ya 
1.000 .247 

Kepribadian .247 1.000 

Covarianc

es 

TemanSeba

ya 
.073 .017 

Kepribadian .017 .062 

a. Dependent Variable: Akhlak 
 

 

Berdasarkan perhitungan uji multikolinearitas dapat diketahui 

hasilnya sebagai berikut: 

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi antar variabel bebas 

dari output diatas terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas 

sebesar 0,247 jauh dibawah 0,60 disimpulkan antar variabel 

bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation faktor 

(VIF)  

Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10, maka VIF = 

10. Dari output besar VIF hitung (VIF kepribadian = 1,065 dan 

VIF interaksi teman sebaya = 1,065) < VIF= 10 dan semua 

tolerance variabel bebas (0,939 = 93,9%) diatas 10%, dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas.  

d. Uji Heteroskodastisitas  



 

 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada 

suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskodastisitas. Uji heteroskodastisitas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Pengujian ini apabila terjadi pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah 

maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas.Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Uji Heteroskodastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis hasil output didapatkan titik-titik menyebar dibawah 

dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, jadi 

kesimpulannya variabel bebas diatas tidak terjadi heteroskedastisitas 

atau bersifat homoskedastisitas. 

 

2. Uji Hipotesis 



 

 

a. Analisis Pengaruh Kepribadian terhadap Akhlak Siswa Kelas X 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo  

Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian 

ditabulasikan.Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara kepribadian dan akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan, peneliti menggunkana rumus regresi sederhana. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana  

Tabel 4.16 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Kepribadian terhadap Akhlak 

Siswa  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficient

s 

Standardiz

ed 

Coeff

icient

s 

t 

S

i

g

. B 

Std. 

Er

ro

r Beta 

1 (Constant) 61.

7

2

6 

11.257 

 
5.

4

8

4 

.0

0

0 

Kepribadi

an .71

9 
.242 .278 

2.

9

6

9 

.0

0

4 

a. Dependent Variable: 

Akhlak 

    

 



 

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta   

adalah 61,726 sedang nilai kepribadian  0,719 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

 ̂ =    +   x 

= 61,726 + 0,719x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 61,726artinya jika kepribadian nilainya 

satu maka akhlak siswa nilainya sebesar 61,726. 

b) Koefisien regresi variabel kepribadian sebesar 0,719 artinya 

jika kepribadianmengalami kenaikan satu satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya hubungan antara tipe kepribadian 

dengan akhlak siswa adalah positif, artinya semakin tinggi 

tipe kepribadian maka semakin meningkat akhlak siswa. 

2) Hipotesis 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian terhadap 

akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian 

terhadap akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

 



 

 

3) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Uji F Pengaruh Kepribadian terhadap Akhlak Siswa 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squar

es 

d

f 

Mean 

Squar

e F 

Sig

. 

1 Regressi

on 
807.625 1 807.625 

8.

8

1

2 

.00

4

a
 

Residual 

9623.291 

1

0

5 

91.650 

  

Total 
10430.91

6 

1

0

6 

   

a. Predictors: (Constant), Kepribadian 
   

b. Dependent Variable: Akhlak 
    

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

8,812>       = 3,93sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,004<0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu ada pengaruh antara kepribadian 

terhadap akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

4) Koefisien Determinasi (R
2
) dan Interpretasi 



 

 

a) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary.Perhitungan ini menggunakan program 

SPSS versi 16.0 for windows, lebih jelasnya lihat tabel hasil 

berikut: 

Tabel 4.18 

Koefisien Determinasi Pengaruh Kepribadian terhadap Akhlak 

Siswa  
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a. Predictors: (Constant), 
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b. Dependent Variable: 

Akhlak 

      



 

 

b) Interpretasi  

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,278 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,077 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh kepribadian terhadap akhlak siswa kelas X 

SMK Negeri 1 JenanganPonorogo adalah sebesar 7,7%, dan 

92,3% di pengaruhi oleh faktor lain. 

b. Analisis Pengaruh Interaksi Teman Sebaya terhadap Akhlak 

Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh interaksi teman 

sebaya terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 16.0for windows. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.19 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Interaksi Teman Sebaya terhadap 

Akhlak Siswa 

Coefficients
a
 



 

 

Model 

Unstandardize

d 

Coefficien

ts 

Standard

ized 

Coe

ffici

ents 

t 

S

i

g

. B 

Std. 

E

r

r

o

r Beta 

1 (Constant) 114.

1

1

1 

8.80

6 

 
12.

9

5

8 

.

0

0

0 

TemanSe

baya 
-

.

5

8

4 

.268 -.208 

-

2

.

1

8

0 

.

0

3

2 

a. Dependent Variable: 

Akhlak 

    

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta    

adalah 114,111 sedang nilai interaksi teman sebaya  adalah -

0,584 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

 ̂ =    +   x 

= 114,111- 0,584x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 



 

 

a) Konstanta sebesar 114,111 artinya jika interaksi teman 

sebaya nilainya satu, maka akhlak siswa nilainya sebesar 

114,111. 

b) Dari model tersebut dapat diketahui bahwa akhlak siswa 

akanmenurun apabila interaksi teman sebaya ditingkatkan 

dan sebaliknya.  

2) Hipotesis 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara interaksi teman 

sebaya terhadap akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan antara interaksi teman 

sebaya terhadap akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

3) Uji F (                  ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.20 

Uji F Pengaruh Interaksi Teman Sebaya terhadap Akhlak Siswa 

ANOVA
b
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a. Predictors: (Constant), 

TemanSebaya 

   

b. Dependent Variable: Akhlak 
    

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

4,750>       = 3,93 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,032< 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu ada pengaruh antara interaksi teman 

sebaya terhadap akhlak siswa kelas X di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

4) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary.Perhitungan ini menggunakan program 

SPSS versi 16.0 for windows, lebih jelasnya lihat tabel hasil 

berikut: 

Tabel 4.21 



 

 

Koefisien Determinasi Pengaruh Interaksi Teman Sebaya terhadap Akhlak 
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b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,208 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,043 yang mengandung pengertian 



 

 

bahwa pengaruh interaksi teman sebaya terhadap akhlak 

siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenagan Ponorogo adalah 

sebesar 4,3%, dan 95,7% di pengaruhi oleh faktor lain. 

c) Analisis Pengaruh Kepribadian dan Interaksi Teman Sebaya 

terhadap Akhlak Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepribadian dan 

interaksi teman sebaya terhadap siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan 

linier berganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.22 

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Kepribadian dan Interaksi Teman 

Sebaya terhadap Akhlak Siswa 

 

Coefficients
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a. Dependent Variable: 

Akhlak 

    

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta    

adalah 79,724 sedang nilai tipe kepribadian   adalah 0,624 

sedang nilai interaksi teman sebaya  adalah -0,417 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

 ̂ =    +   x+   x 

= 79,724 + 0,624x-0,417x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 79,724 artinya jika tipe kepribadian dan 

interaksi teman sebaya nilainya 0,624 dan -0,417 maka 

akhlak siswa nilainya sebesar 79,724. 



 

 

b) Dari model tersebut dapat diketahui bahwa akhlak siswa 

akan naik, apabila tipe kepribadian ditingkatkan dan akan 

turun apabila interaksi teman sebaya dinaikkan.  

 

2) Hipotesis 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian 

daninteraksi teman sebaya secara simultan terhadap akhlak 

siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian 

daninteraksi teman sebaya secara simultan terhadap akhlak 

siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

 

 

3) Uji F (                  ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 4.23 

Uji F Pengaruh Kepribadian dan Interaksi Teman Sebaya 

terhadp Akhlak Siswa 

ANOVA
b
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a. Predictors: (Constant), TemanSebaya, Kepribadian 
  

b. Dependent Variable: Akhlak 
    

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh         = 

5,657>       = 3,08sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,005< 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu Ada pengaruh antara kepribadian 

daninteraksi teman sebaya terhadap akhlak siswa kelas X di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (  ) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (  ) 

Nilai koefisien determinasi (  ) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier berganda bagian 

Model Summary.Perhitungan ini menggunakan program 



 

 

SPSS versi 16.0 for windows, lebih jelasnya lihat tabel hasil 

berikut: 

Tabel 4.24 

 

Koefisien Determinasi Pengaruh Kepribadian dan Interaksi Teman 

Sebaya terhadap Akhlak 

 

b) Interpretasi  

Model Summary
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b. Dependent Variable: 
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Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,313 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari penguatan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R
2 

sebesar 0,098 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh kepribadian dan interaksi teman sebaya 

terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo adalah sebesar 9,8%, dan 90,2% di pengaruhi 

oleh faktor lain. 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Tipe Kepribadian Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

tipe kepribadian terhadap akhlak siswa diperoleh 

        (      >       (      sehingga    ditolak.Hal itu berarti tipe 

kepribadian berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Besar koefisien determinasi (  ) 7,7% artinya tipe 

kepribadian berpengaruh lemah 7,7% terhadap akhlak siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 

sedangkan 92,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Ardila Ridlatul Faiz dari hasil 

perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang kepribadian siswa 

terhadap perilaku keagamaan diperoleh Fhitung> Ftabel (4,220 > 3,94) maka 



 

 

tolak Ho. Hal itu berarti secara signifikan terhadap perilaku keagamaan 

siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 4,34%, terhadap kepribadian siswa berpengaruh sebesar 4,34% 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2016/2017, sedangkan 95,65 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model.
142

 

Kepribadian diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang 

tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan 

secara unik.
143

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian manusia 

itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukkan melalui 

pembiasaan. Jika manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia akan 

menjadi orang jahat. Untuk ini al-Ghazali menganjurkan agar akhlak 

diajarkan, yaitu dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang 

mulia. Jika seseorang menghendaki agar ia menjadi pemurah, maka ia 

harus dibiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, 

hingga murah hati dan murah tangan menjadi bi’atnya yang mendarah 

daging.
144

 

Kepribadian yang merupakan bawaan atau turunan anak dari 

orang tuanya yang yang menjadi karakter atau ciri dalam menyesuaikan 

dirinya terhadap lingkungan. Anak yang memiliki kepribadian buruk, 

maka dia akan berperilaku buruk. Dan anak yang memiki kepribadian 

                                                           
142

 Ardila Ridlatul Faiz, “Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kepribadian Siswa terhadap 

Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017.” (Skripsi: 

IAIN Ponorogo, 2017), 84-85.  
143

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan…, 127-128.  
144

 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf…, 141. 



 

 

yang baik, maka dia akan memiliki akhlak yang terpuji.    Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kepribadian kelas X 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo berpengaruh terhadap akhlak siswa. 

2. Pengaruh Interaksi Teman Sebaya Kelas X SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

interaksi teman sebaya terhadap akhlak siswa diperoleh 

        (      >       (      sehingga    ditolak.Hal itu berarti interaksi 

teman sebaya berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Besar koefisien determinasi (  ) 4,3% artinya 

interaksi teman sebaya berpengaruh lemah sebesar 4,3% terhadap akhlak 

siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019, sedangkan 95,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Rafika Isni Delayashadari 

tabel uji regresi linier sederhana X1 terhadap Y, dapat diketahui bahwa 

besar Fhitung adalah 86,618 sedangkan besar Ftabeladalah 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.
145

 

Interaksi teman sebaya adalah hubungan sosial antara remaja 

yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih 
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samauntuk berkomunikasi yang saling memengaruhi satu sama lain. 

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. Seperti yang dapat dipahami 

mengenai hubungan teman sebaya, pengaruh teman sebaya dapat menjadi 

positif maupun negatif.
146

 

Teman sebaya yang merupakan teman yang memiliki usia atau 

tingkat kematangan yang sama. Dalam lingkup sekolah tentu peserta 

didik selalu berinteraksi dengan teman sebayanya.Ada berbagai macam 

kelompok yaitu diantaranya kelompok anak popular, anak diabaikan, dan 

anak ditolak.Pengaruh teman sebaya dapat menjadi positif maupun 

negatif. Teman yang senantiasa mengingatkan atau mengajak pada 

perbuatan baik maka akan berpengaruh baik terhadap individu, dan 

sebaliknya. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

interaksi teman sebaya kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

berpengaruh terhadap akhlak siswa. 

3. Pengaruh Kepribadian dan Interaksi Teman Sebaya terhadap 

Akhlak Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier ganda mengenai tipe 

kepribadian dan interaksi teman sebaya terhadap akhlak siswa diperoleh 

        (      >       (      sehingga    ditolak.Hal itu berarti tipe 

kepribadian dan interaksi teman sebaya berpengaruh terhadap akhlak 
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siswa kelas X SMK Negeri 1Jenangan Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi (  ) 9,8% artinya tipe kepribadian dan interaksi teman 

sebaya berpengaruh lemah sebesar 9,8% terhadap akhlak siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 

sedangkan 90,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi Ardila Ridlatul Faiz dari hasil 

perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang kepribadian siswa 

terhadap perilaku keagamaan diperoleh Fhitung> Ftabel (4,220 > 3,94) maka 

tolak Ho. Hal itu berarti secara signifikan terhadap perilaku keagamaan 

siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R
2
) 

adalah 4,34%, terhadap kepribadian siswa berpengaruh sebesar 4,34% 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas X di SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2016/2017, sedangkan 95,65 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model.
147

 

Faktor yang memengaruhi pembentukan akhlak adalah faktor 

internal dan eksternal.Faktor internal yaitu pembawaan anak 

(turunan).Setiap anak mewarisi tabiat orang tua, baik tabiat kecakapan 

dan kadang watak dapat menurun (terbawa) pada kepribadian anak. 

Faktor eksternal yaitu lingkungan.Lingkungan terbagi menjadi 

dua yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan.Lingkungan 

pergaulan sekolah salah satunya interaksi teman sebaya.Manusia apabila 

tumbuh dalam lingkungan yang baik, makaakan menjadi orang yang 
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baik. sebaliknya tentu akan menjadi orang yang jahat.Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa kepribadian dan interaksi teman 

sebaya kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo berpengaruh terhadap 

akhlak siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 antara tipe kepribadian terhadap akhlak siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 yang 

diperoleh         = 8,812>         = 3,93, sehingga tolak Ho dan terima 

Ha. Besar pengaruhnya adalah 7,7% sedangkan 92,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

2. Ada pengaruh antara interaksi teman sebaya terhadap akhlak siswa kelas 

X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 yang 

diperoleh         = 4,750 >         = 3,93, sehingga tolak Ho dan terima 

Ha. Besar pengaruhnya adalah 4,3% sedangkan 95,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

3. Ada pengaruh antara tipe kepribadian dan interaksi teman sebaya 

terhadap akhlak siswa kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 yang diperoleh         = 5,657 >         = 3,08, 

sehingga tolak Ho dan terima Ha. Besar pengaruhnya adalah  9,8% 

sedangkan 90,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

B. Saran  

1
0
8 



 

 

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut :  

1. Bagi siswa SMK Negeri 1 Jenangan, sebagai masukan supaya siswa 

dapat mengenali tipe kepribadian dan menyadari pentingnya  interaksi 

teman sebaya, serta dapat mengamalkan akhlak mulia agar dapat menjadi 

insane kamil dan berbudi luhur.  

2. Bagi guru, hendaknya terus memperbaiki mutu dan kualitas dalam hal 

pembelajaran, serta memberikan keteladanan dan contoh akhlak yang 

baik agar apa yang diajarkan dapat tertanam dengan baik dalam diri 

siswa.  

3. Bagi orang tua siswa agar mengetahui interaksi dan pergaulan anak agar 

tidak terjerumus pada lingkungan yang salah.  

4. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran, peningkatan wawasan, dan referensi 

bagi penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. Psikologi RemajaPerkembangan 

Peserta Didik. Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2017.  

Ali, Muhammad Daud. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 1998 

Ali, Zainuddin. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.  

Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukkan 

Pemikiran dan Kepribadian Muslim. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006. 

Alwisol. Psikologi Kepribadian Edisi Revisi. Malang: UMM Press, 2009.  

Aminuddin, et.al. Membangun Karakter dan Kepribadian melalui 

Pedidikan Agama Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. 

Andayani, Nika Nurfita. “Pengaruh Teman Sebaya dan Perilaku Sopan 

Santun Siswa kepada Guru terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Kelas VIII MTs Ma’arif 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017.” 

Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017.  

Anwar, Rosihon dan Saehudin. Akidah Akhlak. Bandung : Pustaka Setia, 

2016.  

Anwar, Rosihon.Akhlak Tasawuf. Bandung : Pustaka Setia, 2010.  

Arikunto, Suharsimi. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 2000. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.  

Delayasha, Rafika Isni. “Pengaruh Pergaulan antar Teman dan Kompetensi 

Profesional Guru PAI terhadap Akhlakul Mahmudah Siswa 

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

IAIN Ponorogo, 2018.  

Desmita. Psikologi Perkembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.  

Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.  

Faiz, Ardila Ridlatul. “Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kepribadian 

Siswa terhadap Perilaku Keagamaan Siswa Kelas X SMKN 1 



 

 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”. Skripsi. IAIN Ponorogo. 

2017.  

Fathurrohman, Pupuh, et.al. Pengembangan Pendidikan Karakter. 

Bandung: PT Refika Aditama, 2013.  

Furchan, Arief. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Surabaya: Usaha 

Nasional, 1928.  

Hermawan, Dedi. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2013.  

Irawan, Edi. Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: 

Aura Pustaka, 2014.   

Makmun, Abid Syamsuddin. Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem 

Pengajaran Modal. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.  

Mar’ati, Maulida Qonita. “Korelasi Tipe Kepribadian dengan Interaksi 

Sosial Siswa SDN 01 Sambilawang Bungkal Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016.” Skripsi. IAIN Ponorogo, 2016.  

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012.   

Mustofa. Akhlak Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia, 1997.  

Nata, Abuddin. Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: Raja 

Grafindo, 2013.  

Nata, Abuddin. Pemikiran Pendidikan Islam & Barat. Jakarta: Rajawali 

Press. 2013.  

Prahara, Erwin Yudi. MateriPendidikan Agama Islam. Ponorogo: STAIN 

Po Press, 2009.  

Riduwan. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: Alfabeta, 2012. 

Santrock, John W. Adolescence Perkembangan Remaja. Jakarta: Erlangga, 

2003.  

Santrock, John W. Remaja. Jakarta: Erlangga, 2007.  

Santrock, John. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2011.  



 

 

Siregar, Syofian. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif 

dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan  Aplikasi SPSS Versi 

17. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.  

Sjarkawi. Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral, Intelektual, 

Emosional, dan Sosial, sebagai Wujud Integritas Membangun Jati 

Diri. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.  

Sobur, Alex. Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Pustaka 

Setia, 2003. 

Sugiono. Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2006.  

Sugiyono. Memahami Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV Alfabeta, 

2005.  

Sujarweti, V. Wiratna. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press. 2014.  

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.  

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009. 

Sunyoto, Danang. Analisis Validitas dan Asumsi Klasik. Yogyakarta: Gava 

Media, 2012. 

Sunyoto, Danang. Praktik SPSS untuk Kasus. Yogyakarta: Nuha Medika. 

2011.  

Trihendradi, C. Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk Ilmu Sosial 

Kesehatan- Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS. 

Yogyakarta: Andi. 2013.  

Wulansari, Andhita Dessy. Aplikasi Statistik Parametrik dalam penelitian. 

Yogyakarta: Pusaka Felicha, 2016.  

Wulansari, Andhita Dessy. Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan 

Praktik dengan menggunakan SPSS. Ponorogo: STAIN Po Press. 

2012.  

Yusuf, Syamsu. Psikologi Perkembangan Anak&Remaja. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakrya, 2012.  

 


