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ABSTRAK 

Ma’ruf, Kholidin. 2018. Pengaruh Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama’ah dan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan Terhadap Karakter Religius Siswa Kelas VII di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Ju‟ Subaidi, M.Ag. 

Kata Kunci: Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama’ah, Ekstrakurikuler Keagamaan, 

Karakter Religius 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian 

siswa, diantaranya adalah karakter religius. Karakter religius merupakan hal yang sangat 

penting dan mendasar yang harus tertanam dalam diri siswa. Mengingat saat ini banyak siswa 

yang berakhlak rendah, moral yang rusak dan budi pekerti yang tidak baik. Salah satu wadah 

untuk pembentukan karakter religius siswa adalah dengan menanamkan kedisiplinan sholat 

dhuhur berjama‟ah, agar mereka terbiasa untuk disiplin dalam mengikuti shalat Dhuhur 

berjamaah. Selain itu dengan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan sikap agamis, pembiasaan disiplin ibadah, dan pembentukan akhlakul karimah 

dalam diri siswa. Jadi dengan adanya kedisiplinan sholat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan diharapkan dapat membentuk karakter religius siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui ada tidaknya pengaruh kedisiplinan 

shalat dhuhur berjama‟ah terhadap karakter religius siswa. (2)  mengetahui ada tidaknya 

pengaruh  kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa. (3) 

mengetahui ada tidaknya pengaruh kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa kelas VII di SMP N 1 Siman 

Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitianya adalah 

siswa kelas VII di SMP N 1 Siman Ponorogo yang berjumlah 102 siswa. Sampel yang 

digunakan berjumlah 41 siswa dengan menggunakan teknik simple random sampling. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi linier sederhana dan berganda. 

Adapun hasilnya adalah: (1) ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah terhadap karakter religius siswa dengan prosentase sebesar 38,03%. (2) 

ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter 

religius siswa dengan prosentase sebesar 17,03%. (3) ada pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap 

karakter religius siswa kelas VII di SMP N 1 Siman Ponorogo dengan prosentase sebesar 

49,06%, hal ini dibuktikan dengan         >        maka tolak Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Karakter religius merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

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

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.
1
 

Sejak tahun 1990-an, terminologi pendidikan karakter mulai ramai dibicarakan. 

Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya melalui karyanya yang sangat 

memukau, the return of character education sebuah buku yang menyadarkan dunia barat 

secara khusus dimana Lickona hidup, dan seluruh dunia pendidikan secara umum bahwa 

dunia pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Inilah awal kebangkitan pendidikan 

karakter.
2
 

Pendidikan karakter sendiri bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter 

dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, serta mempersatukan nilai-

                                                             
1
 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2014), 84. 
2
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 11. 



 

 

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari di 

masyarakat. 

Pendidikan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan 

dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan 

karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, 

penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata.
3
 

Menurut Ari Ginanjar ada tujuh karakter dasar yakni, jujur, tanggung jawab, 

disiplin, visioner, adil, peduli dan kerjasama. Untuk membangun karakter peserta didik 

harus melibatkan seluruh komponen di sekolah baik dari aspek isi kurikulum, proses 

pembelajaran, kualitas hubungan, penanganan mata pelajaran, pelaksanaan aktivitas 

ekstrakurikuler serta etos seluruh lingkungan kerja. 

Disadari bahwa karakter/ akhlak/ moral yang dimiliki manusia bersifat flexibel 

atau luwes serta bisa diubah atau dibentuk. Karakter akhlak/ moral manusia suatu saat 

bisa baik tetapi pada saat yang lain sebaliknya menjadi jahat. Perubahan ini tergantung 

bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat alami yang dimiliki manusia dengan 

kondisi lingkungan, sosial budaya, pendidikan dan alam.
4
 

Menurut Thomas Lickona, menyatakan bahwa ada 10 tanda kehancuran suatu 

bangsa yang berdampak pada karakter peserta didik antara lain: 1. Meningkatnya 

kekerasan didalam remaja, 2. Penggunaan kata-katadan bahasa yang buruk, 3. Pengaruh 

peer group yang kuat dalam tindak kekerasan, 4. Meningkatnya perilaku merusak diri 

seperti penggunaan narkoba, seks bebas dan lain-lain, 5. Pedoman moral baik dan buruk 

semakin kabur, 6. Etos kerja menurun, 7. Rasa hormat kepada orang tua dan guru 

semakin rendah, 8. Rasa tanggung jawab individu dan warga Negara semakin rendah, 9. 

                                                             
3
 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa (Yogyakarta: Sukses Offset, 

2012), 11-12. 
4
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakier (Jakarta: Kencana Media Group, 2011 ), 71-72. 



 

 

Ketidakjujuran yang semakin membudaya, 10. Adanya rasa curiga dalam kebencian 

diantara sesama.
5
 

Faktor yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter 

adalah orang tua (keluarga), institusi pendidikan (sekolah), dan masyarakat.
6
 Karena 

pada akhirnya, maju mundurnya masa depan bangsa sangat ditentukan kualitas SDM 

yang cerdas dan berkarakter, berakhlak, sesuai dengan falsafah dan tujuan pendidikan 

nasional. Jadi, cita-cita pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia yang 

berkepribadian dan berkarakter.
7
 

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di SMP N 1 Siman, 

pelaksanaan pendidikan karakter terutama dalam bentuk kedisiplinan telah dilaksanakan 

di sekolah, salah satu bentuknya adalah pelaksanaan shalat dhuhur berjama‟ah yang 

dilakukan setiap hari oleh peserta didik di sekolah yang bertujuan agar peserta didik 

mampu disiplin dalam membiasakan shalat fardhu, baik di sekolah maupun di rumah 

secara berjama‟ah. Selain itu pelaksanaan karakter religius juga tampak dari hubungan 

pertemanan yang tidak membedakan agama, jujur, disiplin dan saling tolong menolong.
8
  

Kedisiplinan merupakan cerminan kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. 

Maksudnya bahwa gambaran dari tingkat kedisiplinan suatu bangsa akan dapat 

dibayangkan seberapa tinggi rendahnya budaya yang dimiliki oleh bangsa itu. Cerminan 

dari tingkat kedisiplinan ini sendiri dapat dilihat dari tempat-tempat umum, khususnya di 

                                                             
5
 Agus Zainul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 11. 
6
 Jalaludin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan  Pendidikan  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), 215. 
7
 Ibid., 228. 

8
 Hasil Observasi di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo, pada tanggal 15 September 2017, pukul: 10.00 

WIB. 



 

 

sekolah-sekolah, dimana terdapat banyak pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan 

oleh peserta didik disana.
9
 

The Liang Gie mengartikan disiplin sebagai suatu keadaan tertib yang mana 

orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan 

yang telah ada dengan senang hati.
10

 

Disiplin ditinjau dari asal kata, berasal dari bahasa Latin discere yang berarti 

belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina yang berarti pengajaran atau 

pelatihan. Kemudian kata disciplina mengalami perkembangan makna sehingga 

dimaknai secara beragam.
11

 Secara istilah kedisiplinan diartikan sebagai kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk 

kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. 

Namun yang perlu ditekankan bahwasanya kedisiplinan bukanlah semata-mata 

taat kepada peraturan saja, namun yang dimaksud kedisiplinan yang sebenarnya yaitu 

dimana seseorang mampu melaksanakan kewajiban tanpa harus ada peraturan atau 

perintah baik itu tertulis maupun lisan. 

Kedisiplinan pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang 

didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku 

di dalam suatu lingkungan tertentu. Kurangnya kedisiplinan dalam diri seseorang dapat 

berakibat melemahnya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kedisiplinan merupakan hal inti yang perlu dikembangkan dalam diri 

                                                             
9
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2013), 136. 
10

 Novan Ardy, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasinya Untuk Menciptakan Kelas yang Kondusif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 159. 
11

 Ngainun Naim, Character Building: Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan 

Karakter Bangsa (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. 2012), 142. 



 

 

seseorang. Untuk itu maka penegakan kedisiplinan perlu dilakukan secara berulang-

ulang dan terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang positif.
12

 

Kedisiplinan tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang agar 

disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seseorang. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya penanaman disiplin yang harus dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa 

kanak-kanak. Tujuannya tidak lain untuk mengarahkan anak agar mereka dapat belajar 

mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan untuk masa dewasa. Karena pada 

dasarnya ketika disiplin sudah ditanamkan sejak dini, maka disiplin akan menjadi 

kebiasaan dan bagian darinya.
13

 Dengan adanya shalat dhuhur berjama‟ah, diharapkan 

siswa mampu meningkatkan kedisiplinan dalam diri siswa. Adapun melaksanakan sholat 

secara disiplin, niscaya akan menghasilkan pula pribadi yang memiliki disiplin yang 

tinggi. 

Bukan hanya kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah, karakter religius peserta 

didik juga dipengaruhi oleh kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Untuk mencapai 

karakter siswa yang optimal, peserta didik tidak cukup diberikan materi pelajaran yang 

terdapat dalam materi kurikulum yang ada dan berilaku disekolah, melainkan perlu 

adanya kegiatan-kegiatan tambahan diluar kurikulum pelajaran. Kegiatan tambahan di 

luar kurikulum dikemas dalam sebuah wadah yang ditunjukan demi menunjang proses 

pendidikan yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa 

kearah yang lebih maju. Salah satu wadah untuk membentuk karakter siswa di sekolah 

adalah dengan kegiatan ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler merupakan upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan 

norma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama 

                                                             
12

 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: Yuma 

Pressindo, 2010), 45-46. 
13

 Ngainun Naim, Character Building, 143. 



 

 

yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap 

muka.
14

 

Suharsimi AK mendefinisikan kegiatan ektrakurikuler adalah kegiatan tambahan, 

diluar struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. Sedangkan 

definisi kegiatan ektrakurikuler menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

adalah kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah 

atau diluar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.
15

 

Menurut Novan Ardy Wiyani, tujuan umum kegiatan ektrakurikuler adalah 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengekpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian 

peserta didik. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ekstrakurikuler yaitu dimaksutkan 

untuk menumbuhkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam 

kehidupan, kemampuan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan 

dan perencanaan karir, kemampuan memecahkan masalah, kemandirian, dan 

kemampuan-kemampuan lain yang mendukung pembentukan watak dan kepribadian 

peserta didik.
16

 

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo karena berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, di sekolah tersebut 

belum pernah dilakukan penelitian mengenai karakter religius terutama yang berkaitan 

dengan pelaksanaan shalat berjama‟ah dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dalam hal ini adalah TBTQ dan Rohis. Peneliti melihat bahwa siswa belum 

sepenuhnya mampu untuk melaksanakan shalat dhuhur berjama‟ah dan 

                                                             
14

 Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2010 BAB I, Pasal 1 Ayat 6. 
15

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 286-287. 
16

 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

111. 



 

 

mengoptimalisasikan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah. Hal ini dibuktikan 

bahwa masih terdapat siswa yang tidak mengikuti shalat dhuhur berjama‟ah dan tidak 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah. Dari berbagai permasalahan 

tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana karakter religius siswa di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo ini. 

Subjek utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII yang 

mana usia rata-rata anak memasuki masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa 

remaja yang sangat riskan dengan pengaruh-pengaruh negatif yang masuk ke dalam 

dirinya. Di dalam lingkungan sekolah yang menerapkan kegiatan shalat dhuhur 

berjama‟ah dan ekstrakurikuler keagamaan, anak dituntut untuk aktif baik dalam 

kegiatan akademis maupun kegiatan diluar jam pelajaran. Hal ini dapat berpengaruh pada 

kondisi religius anak.
17

 

Dalam pelaksanaanya, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tidak lepas dari 

arahan/tuntunan para pembina yang menguasai atau ahli pada kegiatan tersebut, sehingga 

waktu pelaksanaan berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang didalamnya dalam 

program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, siswa dapat mengembangkan bakat, minat 

dan kemampuan yang menunjang pada prestasi belajar dan pembentukan karakter. 

Oleh karena itu pihak sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

diantarannya adalah kegiatan ektrakurikuler keagamaan rohis sebagai salah satu usaha 

untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai agama serta bermanfaat bagi 

perkembangan pribadi, pengembangan sikap, sosial, serta dapat mendiskusikan masalah 

agama secara lebih bebas.
18

 

                                                             
17

 Hasil Observasi di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo, pada tanggal 15 September 2017, pukul: 10.00 

WIB.  
18

 Nunu Ahmad an-Nahidli, dkk. Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas (Jakarta: 

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), 111. 



 

 

Dengan kata lain ekstrakurikuler keagamaan menjadi salah satu unsur penting 

dalam membentuk kepribadian peserta didik serta pengetahuan dalam keagaman yang 

dapat menunjang prestasi belajar siswa dan pembentukan karakter. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan siswa diharapkan dapat bertambah wawasan, cerdas, terampil 

dan berkarakter. 

Mengingat saat ini banyak siswa yang berakhlak rendah, moral yang rusak dan 

budi pekerti yang tidak baik. Salah satu wadah untuk pembentukan karakter religius 

siswa adalah dengan menanamkan kedisiplinan sholat dhuhur berjama‟ah, agar mereka 

terbiasa untuk disiplin dalam mengikuti shalat Dhuhur berjamaah. Selain itu dengan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan sikap agamis, 

pembiasaan disiplin ibadah, dan pembentukan akhlakul karimah dalam diri siswa. Jadi 

dengan adanya kedisiplinan sholat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan diharapkan dapat membentuk karakter religius siswa. 

Berdasarkan realitas di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kedisiplinan Shalat Dhuhur 

Berjama’ah dan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Terhadap Karakter 

Religius Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjut dalam pembahasan ini. 

Untuk itu agar tidak melebar, penelitian ini dibatasi oleh permasalahan yang berkaitan 

dengan Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama`ah dan Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Keagamaan Terhadap Karakter Religius Siswa Kelas VII di SMPN 1 Siman Ponorogo, 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 



 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh kedisiplinan shalat dhuhur berjama`ah terhadap karakter religius 

siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius 

siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur berjama`ah dan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa Kelas VII di 

SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kedisiplinan shalat dhuhur berjama`ah 

terhadap karakter religius siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap 

karakter religius siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh kedisiplinan shalat dhuhur berjama`ah dan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter siswa Kelas VII SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam kedisiplinan shalat dhuhur 

berjama`ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan karakter religius. Selain 

itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau pandangan dalam 

pelaksanaan penelitian di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pada guru agar lebih memberikan perhatian pada siswa terkait dengan 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

b. Bagi Siswa 

Dengan mengetahui bagaimana pentingnya shalat berjama`ah dan 

kegiatan ekstrakurikulerr maka siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkatkan karakter religius siswa dan berprestasi dalam 

bidang akademik.  

 

 

 

 

 

 



 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya akan 

dibagi bagian utama, yaitu awal, inti dan akhir.Untuk memudahkan dalam penulisan, 

maka pembahasan dalam laporan penelitian penulis kelompokkan menjadi lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini 

adalah: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua, berisi telaah penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir, 

dan pengajuan hipotesis.  

Bab ketiga adalah metode penelitian yang berisi rancangan penelitian, populasi, 

sampel, intrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.  

Bab keempat adalah hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi dan 

pembahasan.  

Bab kelima adalah penutupan yang berisi kesimpulan dan penelitian dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU,LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERFIKIR,DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelusuran skripsi terdahulu ditemukan beberapa judul diantaranya: 

a. Penelitian dari Lutfia Kema Khoirunnisa dengan judul Studi Korelasi Keteladanan 

Guru dengan Kedisiplinan Siswa dalam Mengikuti Shalat Dhuhur Berjama’ah di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo pada tahun 2017, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi, sedangkan 

untuk teknik analisis data menggunakan teknik product moment. Dari hasil penlitian 

menunjukkan bahwa: a. tingkat keteladanan guru dalam kategori cukup dengan 

prosentase 63%, kategori rendah 15%, dan kategori tinggi 22%. b. tingkat 

kedisiplinan siswa dalam kategori cukup dengan prosentase 71%, sedangkan 

kategori tinggi 17% dan kategori rendah 12%. c. tidak ada korelasi antara tingkat 

keteladanan guru dengan disiplin siswa di MI Ma‟arif Setono Jenangan Ponorogo. 

Karena t hitung= 0,244 dan t tabel= 0,325 maka t hitung < t tabel sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak.
19

 

Melihat dari judul di atas mempunyai persamaan dengan variabel yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yakni kedisiplinan, akan tetapi pada penelitian tersebut 

membahas tentang korelasi keteladanan guru dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

sholat dhuhur berjama‟ah, sedangkan pada penelitian ini membahas pengaruh 
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kedisiplinan shalat berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler terhadap karakter religius 

siswa, sehingga akan berbeda dari penelitian sebelumnya.  

b. Penelitian dari Ridwan Apriyanto dengan judul Pengaruh Budaya Keagamaan 

terhadap Karakter Religius Siswa Kelas VIII SMPN 2 Ponorogo pada tahun 2015, 

mahasiswa progam studi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana 

karena datanya berdistribusi normal dan bersifat homogen. Dari analisis data 

disimpulkan bahwa: a.  Prosentase budaya keagamaan di SMP N 2 Ponorogo tahun 

pelajaran 2015-2016 dengan kategori baik siswa (13,3%), yang sedang (76,7%), dan 

yang kurang (10%). b. Prosentase karakter religius siswa di SMP N 2 Ponorogo 

tahun pelajaran 2015-2016 dengan kategori baik siswa (21,7%), yangsedang (65%), 

dan yang kurang (13,3%). c. Budaya keagamaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap karakter religius siswa kelas VIII di SMP N 2 Ponorogo tahun pelajan 

pelajaran 2015-2016 sebesar 66,94132%.
20

 

Melihat dari judul di atas mempunyai persamaan dengan variabel yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yakni karakter religius, akan tetapi pada penelitian tersebut 

membahas pengaruh budaya keagamaan terhadap karakter religius. Sedangkan pada 

penelitian ini akan membahas pengaruh kedisiplinan shalat berjama‟ah dan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa, sehingga akan berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. 
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B. Landasan Teori 

1. Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama’ah 

a. Pengertian Kedisiplinan  

Disiplin berasal dari bahasa latin discere yang berarti belajar, dari kata 

ini timbul kata disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disiplin berarti tatatertib (disekolah, 

kemiliteran dan sebagainya) dan ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata 

tertib).
21

 

Sementara itu, The Liang Gie mengartikan disiplin sebagai suatu 

keadaan tertib yang mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi 

tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang hati. Dari 

berbagai pengertian diatas maka disiplin dapat diartikan sebagai upaya yang 

dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas untuk menjadikan peserta didiknya 

memiliki kemampuan guna mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan 

tertib di kelas.
22

 

Dari berbagai pengertian di atas, maka penulis mengartikan disiplin 

adalah suatu sikap konsisten dan tunduk pada peraturan dan tata tertib yang ada 

pada sebuah lembaga dan organisasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bagi 

siapa pun yang tergabung di dalamnya.  

b. Unsur-unsur Disiplin 

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai 

dengan standar yang diharapkan kelompok sosial, mereka harus mempunyai 

empat unsur pola kepribadian: 
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1) Peraturan Sebagai Pedoman Perilaku  

Pokok pertama disiplin adalah peraturan-peraturan merupakan pola 

yang diterapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin diterapkan oleh 

orang tua, guru atu orang yang berwenang. Peraturan mempunyai dua 

fungsi yang sangat penting dalam membantu anak menjadi makhluk yang 

bermoral dan disiplin: 

a) Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan 

memperkenalkan kepada mereka untuk berperilaku yang disetujui 

anggota kelompok tertentu. 

b) Peraturan membentuk mengekang perilaku yang tidak diinginkan. 

2) Hukuman untuk melanggar peraturan 

Pokok kedua disiplin adalah hukuman, hukuman dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: 

a) Siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orangyang 

melanggar undang-undang. 

b) Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. 

c) Hasil atau akibat menghukum. 

3) Penghargaan untuk perilaku yang baik dan sejalan dengan peraturan yang 

berlaku 

Pelanggaran adalah kenakalan, ketidak patuhan atau bentuk perilaku 

buruk yang disengaja, tetapi tidak begitu serius. Variasi pelanggaran, 



 

 

frekuensi keseriusan dan jenis pelanggaran sangat bervariasi pada berbagai 

usia dan situasi.
23

 

4) Konsistensi dalam perarturan tersebut dan dalam cara yang digunakan 

untuk menyajikan dan memaksanya. 

Unsur disiplin keempat adalah konsistensi. Konsistensi berarti 

keseragaman atau stabilitas. Apabila disiplin itu konsisten tidak akan ada 

perubahan utuk menghadapi keutuhan perkembangan yang berubah namun 

sebaliknya, konsistensi memungkinkan menghadapi kebutuhan 

perkembangan yang berubah stabil waktu yang bersamaan cukup 

mempertahankan. 

c. Bentuk-bentuk Disiplin 

1) Disiplin Prevensif 

Upaya mengarahkan siswa mengikuti dan memenuhi peraturan yang 

berlaku, disiplin dalam bentuk ini berupa perintah dan larangan yang 

ditunjukan untuk menjaga agar anak mematuhi peraturan dan menjaganya 

dari pelanggaran. Pada saat-saat tertentu bisa melalui paksaan. Khususnya 

anak-anak kecil yang masih lemah kepribadiannya dan anak dewasa yang 

lemah pemikirannya untuk memahami pentingnya peraturan yang ada. 

 

 

2) Disiplin Kuratif 

Upaya mengarahkan siswa untuk tetap mematuhi peraturan, disiplin 

dalam bentuk ini berupa pemberian ganjaran pada anak yang berprestasi, 

juga dipandang terpuji untuk memotivasi dirinya dan teman-temannya 
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untuk lebih bersemangat untuk berkompetisi dalam kebaikan dan berakhlak 

mulia. Dan ganjaran yang dipandang baik dalam alam pendidikan seperti 

pujian guru terhadap prestasi anak yang baik. Dan disiplin kuratif dalam 

bentuk hukuman tentu diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan 

yang ada dengan tujuan perbaikan baginya bukan atas dasar menyakiti atau 

balas dendam.
24

 

d. Pentingnya Disiplin 

Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggungjawab mengarahkan dan 

berbuat baik menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu 

mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, terutama disiplin diri. Untuk 

kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. 

2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. 

3) Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan 

disiplin.
25

 

e. Shalat Dhuhur Berjama`ah  

1) Pengertian Shalat Berjama`ah 

Dalam bahasa Arab, kata “shalat” digunakan untuk beberapa arti. Di 

antaranya digunakan untuk arti “do'a”. Dalam istilah ilmu fikih, shalat 

adalah salah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan 

melakukan peran perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu 

dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Digunakannya istilah “shalat”' bagi 

ibadah ini, adalah tidak jauh berbeda dari arti yang digunakan oleh bahasa 
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di atas, karena di dalamnya mengandung do'a-do'a, baik yang berupa 

permohonan rahmat, ampunan dan lain sebaginya.
26

 Adapun yang menjadi 

landasan kefardhuan shalat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 

110: “…dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat…”; “Dan memohonlah 

pertolongan dengan sabar dan shalat…”. 

Kewajiban shalat dilandasi juga oleh hadis Nabi yang menyatakan 

bahwa shalat termasuk rukun islam. Dalam Islam, shalat menempati 

kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain 

termasuk rukun Islam, yang berartitiang agama, shalat juga termasuk ibadah 

yang pertama diwajibkan Allah kepada Nabi ketika mi’raj. 

Di samping itu, shalat memiliki tujuan tidak terhingga. Tujuan 

hakiki dari shalat, sebagaimana dikatakan Al-Jaziri adalah tanda hati dalam 

rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Di samping itu, shalat juga 

merupakan bukti takwa manusia kepada khaliknya dan shalat bertujuan 

menjauhkan orang dari perbuatan keji dan munkar. 

Dalam buku Fiqh Ibadah yang diterbitkan oleh PP. Al-Falah Ploso 

menjelaskan salah satu macam ibadah adalah shalat jama‟ah. Shalat 

jama‟ah adalah hubungan dan ikatan dalam shalat antara imam dan 

makmum. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus terdiri minimal dua 

orang, satu sebagai imam satu sebagai makmum tempat yang paling utama 

untuk mengerjakan shalat fardhu adalah di masjid, demikian juga shalat 

berjama‟ahnya.
27

 Shalat berjama‟ah merupakan syi'ar Islam yang sangat 

agung, menyerupai shafnya malaikat ketika mereka beribadah, dan ibarat 

pasukan dalam suatu peperangan, ia merupakan sebab terjalinnya saling 
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mencintai sesama muslim, saling mengenal, saling mengasihi, saling 

menyayangi, menampakkan kekuatan, dan kesatuan.  

Shalat yang dilakukan sendiri merupakan kebalikan dari makna 

kebersamaan dan kesatuan. Karena itulah, shalat berjama‟ah lebih 

diistimewakan dari pada shalat sendiri serta mempunyai keutamaan-

keutamaan dan manfaat-manfaat yang sangat banyak. Di antaranya adalah 

pertama, pertemuan dan keberadaaan kaum muslimin dalam satu barisan 

dan satu imam dimana hal ini terdapat nilai kesatuan dan persatuan. Ini 

terlihat makna kesetaraan dan persamaan yang selalu disenandungkan oleh 

bangsa maju. Kedua, shalat berjama‟ah menghendaki berkumpulnya umat 

Islam walau di antara mereka belum saling kenal. Apabila mereka telah 

berkumpul dalam satu majelis dan menghadap ke arah satu kiblat dengan 

satu imam di mana terkandung di dalamnya makna kesatuan dan persatuan, 

maka akan tercipta rasa mengenal satu sama lain. Ketiga, setiap orang yang 

melakukan shalat berjama‟ah pahalanya akan dilipatkan 27 derajat 

dibandingkan orang shalat sendirian melihat banyaknya manfaat dari shalat 

berjama‟ah, maka kita menjadi tahu bahwa shalat berjama‟ah memang 

sangat penting.
28

 

Untuk hukum shalat berjama‟ah menurut sebagian ulama adalah 

fardhu „ain sebagian lagi fardhu kifayah dan sebagian lagi berpendapat 

sunnah muakkadah dalam artian sunah yang dikuatkan atau sunah yang 

dianjurkan. Pendapat yang terakir ini dianggap sebagai pendapat yang 

paling kuat, kecuali shalat berjama‟ah dalam shalat jum‟at. 
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Menurut Muhammad Jawad Mughniyah bahwa shalat berjama‟ah 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ia membagi 11 persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat jama‟ah.
29

 

a) Islam, menurut kesepakatan ulama. 

b) Berakal, menurut kesepakatan ulama. 

c) Adil, menurut mazhab Imamiyah, Maliki dan Hambali, bahwa 

imamshalat itu menunjukkan kepemimpinan, sedangkan orang yang 

durhaka tidak pantas sama sekali untuk menjadi imam. 

d) Laki-laki, wanita tidak sah menjadi imam untuk laki-laki, dan 

sahapabila mengimami sesama kaum wanita, demikian menurut 

seluruh mazhab selain Maliki. Pertimbangan lain ketidakbolehan ini 

dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.
30

 

e) Baligh, ini merupakan syarat pada Maliki, Hanafi dan Hambali. 

Sedangkan Syafi‟i sah istida‟ (mengikuti) dengan anak yang mumayiz 

(dapat membedakan yang baik dan yang buruk). 

f) Jumlah, seluruh ulama sepakat bahwa sekurang-kurangnya sah jama‟ah 

selain pada shalat jum‟atitu apabila jumlahnya dua orang, di mana 

salah satunya imamnya. 

g) Makmum tidak menempatkan dirinya di depan imam, menurut semua 

pendapat semua ulama kecuali pada mazhab Maliki. Maliki 

mengatakan makmum tidak batal shalatnya walaupun ia berada 

didepan imam. 

h) Berkumpul dalam satu tempat tanpa penghalang, Syafi‟i mengatakan 

bahwa jarak antara imam dan makmum bisa lebih dari tiga ratus hasta, 
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dengan syarat tidak ada penghalang antara keduanya. Hanafi 

berpendapat jika seorang yang berada di rumah dan posisinya 

bergandengan dengan masjid dan hanya dipisahkan dengan dinding 

maka shalatnya sah dengan syarat gerakan imam tidak samar bagi si 

makmum. Namun bila letaknya berjauhan dengan masjid dan 

dipisahkan dengan sungai misalnya, maka jama‟ahnya tidak sah. 

Maliki berpendapat bahwa perbedaan tempat tidak menjadi penghalang 

sahnya jama‟ah, meskipun terhalang dengan jalan, sungai atau dinding 

selama makmum masih bisa mengikuti gerakan imam dengan tepat.
31

 

i) Makmum harus niat mengikuti imam. Makmum yang akan shalat 

dibelakang seseorang harus berniat mengikuti shalat tersebut. Sebab 

jelas sekali bahwa sekedar shalat di belakang seseorang atau di 

sampingnya tanpa niat bukanlah disebut shalat jama‟ah.
32

 

j) Shalat makmum dan imam harus sama, jumhur sepakat tidak sah jika 

terdapat perbedaan antara dua shalat dalam hak rukun dan 

perbuatannya. Seperti shalat dengan fardhu dengan shalat jenazah atau 

shalat ied. 

k) Bacaan yang sempurna, orang yang bacaannya baik (fasih) tidak boleh 

bermakmum kepada orang yang kurang baik bacaannya, demikian 

seluruh ulama.
33

 

Adapun syarat untuk imam yang lebih spesifik yaitu: 

a) Salih dan baik. Orang yang menjadi imam adalah orang baik, tinggi 

ilmunya, lebih banyak pengetahuannya tentang al-Qur‟an dari pada 
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orang lain, serta paling tua umurnya sebagaimana dijelaskan dalam 

hadits. 

b) Mewakili mayoritas. Orang yang menjadi imam adalah orang yang 

banyak disukai dan diterima oleh para jama‟ah, hampir tidak 

mempunyai musuh satupun dalam jama‟ah tersebut. 

c) Bersimpati kepada pengikut. Diwajibkan seorang imam pandai 

membaca situasi jama‟ah. Ia tidak boleh membaca surat-surat panjang, 

melakukan rukuk dan sujud berlama-lama sementara jama‟ahnya terdiri 

dari pada orang tua, orang sakit, lemah serta orang-orang sibuk yang 

ingin cepat-cepat menyelesaikan shalatnya dan kembali kepada 

pekerjaannya. 

d) Imam harus mundur bila tidak mampu melaksanakan tugas. Apabila 

seorang imam yang sedang memimpin shalat mengalami suatu hal yang 

menyebabkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya, maka ia harus 

segera mengundurkan diri dan menempatkan salah seorang yang 

berada di belakangnya untuk menggantikan kedudukannya. 

e) Kepatuhan makmum terhadap imam. Makmum tidak boleh mendahului 

gerakan imam. 

f) Mengoreksi kesalahan apabila imam mengalami kekeliruan gerakan 

dalam memimpin shalat, maka para jama‟ah harus memperingatkannya 

dengan mengucap tasbih “subhanallah”.  

g) Tidak boleh patuh dalam dosa. Makmum tidak boleh patuh apabila 

imam berlawanan dengan sunnah Rasul, imam mengubah cara shalat 

atau dengan sengaja membaca ayat-ayat al-Qur‟an secara salah, atau 

dalam shalat mengerjakan perbuatan-perbuatan syirk atau kufur, atau 



 

 

melakukan dosa yang terang, maka jama‟ah wajib menghentikan shalat 

dan memisahkan diri dari imam. 

Jadi, kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah ialah shalat yang dilakukan 

dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan (hukum) perintah 

wajib shalat, dilihat dari ketepatan waktu maupun pelaksanaannya, didirikan 

oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang seorang diantara mereka 

menjadi imam sedang yang lainnya menjadi makmum.
34

 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan  

Pendidikan adalah seluruh aktifitas atau upaya secara sadar yang dilakukan 

oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan 

kepribadian baik jasmani dan rohani, secara formal, informal maupun non formal 

yang berjalan terus menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi (baik 

nilai insaniyah maupun ilahiyah).
35

 

Pengembangan diri merupakan salah satu komponen KTSP pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, baik pada pendidikan umum, kejuruan, maupun 

pendidikan khusus. Meskipun demikian pengembangan diri bukan merupakan mata 

pelajaran yang harus diasuh oleh guru, tetapi juga bisa difasilitasi oleh konselor atau 

tenaga kependidikan lain yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

ektrakurikuler.
36

 

Dalam struktur kurikulum pendidikan umum, dijelaskan bahwa 

pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan 

minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan 
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diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan 

yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ektrakurikuler.
37

 

Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu 

bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, 

berbagai macam keterampilan dan kepramukaan diselenggarakan disekolah diluar 

jam pelajaran biasa. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah 

dengan sekolah yang lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru, siswa dan kemampuan sekolah.
38

 

Noor mengemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan diluar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang 

secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga disekolah atau 

madrasah. 

Selanjutnya peran sekolah adalah hanya menyediakan tempat disekolah 

untuk latihan, sedangkan peran guru adalah untuk mendampingi saat kegiatan ekstra 

dilakukan disekolah, yaitu setelah usai pelajaran disekolah. Dari hasil kegiatan 

ekstrakurikuler yang terjadwal rapi dan ditangani oleh guru yang berkompeten 

tersebut, maka hasil yang diraihpun bisa gemilang, hal ini dapat terlihat dari 

berbagai prestasi yang diraih oleh para siswa disekolah.
39

 

Menurut Seharsimi AK, kegiatan ektrakurikuler adalah kegiatan 

tambahandiluar struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. 

Sedangkan definisi kegiatan ektrakurikuler menurut Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan adalah kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap 

muka, dilaksanakan disekolah atau diluar sekolah agar lebih memperkaya dan 
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memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari 

berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.
40

 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah wahana pengembangan pribadi peserta didik 

melalui berbagai aktifitas, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan 

materi kurikulum, sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan kelembagaan. 

Disamping itu, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bernilai tambah 

yang diberikan sebagai pendamping pelajaran yang diberikan secara intrakurikuler 

yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. 

Jadi, dari berbagai pengertian di atas, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran dalam rangka 

memberikan arahan kepada peserta didik untuk dapat mengamalkan ajaran agama 

yang diperolehnya melalui kegiatan belajar di kelas, serta untuk mendorong 

penanaman nilai-nilai akhlakul karimah siswa.
41

 

a. Fungsi dan Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bernilai tambah yang 

diberikan sebagai pendamping pelajaran yang diberilan secara intrakurikuler 

yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya, pelajaran 

ekstrakurikuler sering kali menjadi ciri khas suatu sekolah. 

Menurut kajian Anifral Hendri, mengenai fungsi kegiatan 

ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. 

1) Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan 

potensi, bakat, dan minat mereka. 
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2) Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. 

3) Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik 

yang menunjang proses perkembangan. 

4) Persiapan karier, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kesiapan karier peserta didik.
42

 

b. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan  

Menurut Depdikbud kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis 

yaitu: 

1) Kegiatan yang bersifat sesaat, misalnya: karyawisata, bakti sosial. 

2) Jenis kegiatan yang bersifat kelanjutan, misalnya: pramuka, PMR, dan 

sebagainya. 

Kemudian secara umum jenis kegiatan ekstrakurikuler disebutkan 

dibawah ini: 

1) Lomba karya ilmu pengetahuan remaja (LKIPR). 

2) Pramuka. 

3) PMR/UKS. 

4) Koperasi sekolah. 

5) Olahraga prestasi. 

6) Kesenian tradisional atau modern. 

7) Cinta alam dan lingkungan hidup. 

8) Peringatan hari-hari besar. 

9) Jurnalistik. 
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10) PKS. 

3. Karakter Religius  

a. Pengertian karakter religius  

Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 

pengertian bawaan, hati, jiwa, kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan 

berwatak. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingklah 

laku.
43

 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, religius adalah sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.
44

 

Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

membangun karakter yang baik berlandaskan kebajikan yang secara objektif 

baik bagi individu maupun masyarakat. Karakter tampak dalam kebiasaan. 

Karena itu, seseorang dikatakan berkarakter baik manakala dalam kehidupan 

nyata sehari-hari memiliki tiga kebiasaan yaitu memikirkan hal yang baik, 

menginginkan hal yang baik dan melakukan hal yang baik.
45

 

Nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa ada 18 nilai diantaranya 

adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 
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prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta,  damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.
46

 

Spranger, seorang penganut Verstehende Psychologie dari Jerman, 

mencoba mengadakan penyelidikan watak manusia. Ia mengadakan 

penggolangan tipe manusia berdasarkan sikap manusia itu terhadap nilai-nilai 

kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan itu 

dibaginya menjadi 6 golongan, yaitu: ekonomi, masyarakat, politik, ilmu 

pengetahuan, kesenian dan agama. Dengan dasar itu maka ia membagi watak 

manusia menjadi 6 golongan pula, yakni: 

1) Manusia ekonomi, sifatnya suka bekerja, mencari untung. 

2) Manusia sosial, sifatnya suka mengabdi dan berkorban untuk orang lain. 

3) Manusia politik, sifatnya suka menguasai orang-orang lain. 

4) Manusia teori, sifatnya suka berfikir, berfilsafat, mengabdi kepada ilmu. 

5) Manusia seni, sifatnya suka menikmati keindahan. 

6) Manusia agama, sifatnya suka berbakti dan beribadah.
47

 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter 

religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianutnya 

dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak yang 

dapat membedakan dengan karakter orang lain.
48

 

b. Nilai religius yang terdapat pada pendidikan karakter 

Sikap religius dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang didasari oleh 

dasar kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Kesadaran 
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itu muncul dari produk pemikiran secara teratur, mendalam dan penuh 

penghayatan. Sikap religius dalam diri manusia dapat tercermin dari cara 

berfikir dan bertindak. Sikap religius merupakan bagian penting dari 

kepribadian seseorang yang dapat dijadikan sebagai orientasi moral, 

internalisasi nilai-nilai keimanan, serta sebagai etos kerja dalam meningkatkan 

keterampilan sosial.
49

 

Sedangkan nilai karakter hubungannya dengan Tuhan adalah nilai yang 

bersifat religius. Dengan kata lain, pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan ajaran agama.
50

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa religius berarti 

bersifat religi atau keagamaan atau yang bersangkut paut dengan religi.
51

 

Nilai religius adalah menyadarkan seseorang bahwa dia adalah hamba 

Allah yang dia harus taat kepada-Nya. Penciptaan suasana religius berarti 

menciptakan suasana atau iklim kehidupan keagamaan. Dalam konteks 

pendidikan agama Islam di sekolah/ madrasah/ perguruan tinggi berarti 

penciptaan suasana kehidupan keagamaan Islam yang dampaknya ialah 

berkembangnya suatu pandangan hidup yang bernapaskan atau dijiwai oleh 

ajaran dan nilai-nilai agama Islam, yang diwujudkan dalam sikap hidup serta 

keterampilan hidup para warga sekolah/ madrasah atau civitas akademika di 

perguruan tinggi. Religius dalam konteks pendidikan agama Islam ada yang 

bersifat vertikal dan ada yang horizontal. Yang vertikal berwujud hubungan 

manusia atau sekolah/ madrasah/ perguruan tinggi dengan Allah, misalnya 

shalat, do‟a, puasa, khataman al-Qur‟an dan lain-lain.Sedangkan yang 

                                                             
49

 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 9. 
50

 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2009), 61. 
51

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996), 233. 



 

 

horizontal berwujudkan hubungan manusia atau warga sekolah/ madrasah/ 

perguruan tinggi dengan sesamanya dan hubungan mereka dengan lingkungan 

alam sekitarnya misalnya jujur, tanggung jawab, dan gotong royong.
52

 

c. Aspek-aspek karakter religius  

Dalam bahasa al-Qur‟an, dimensi hidup Ketuhanan ini juga disebut jiwa 

rabbaniyah atau ribbiyah. Dan jika dicoba merinci apa saja wujud nyata atau 

substansi jiwa Ketuhanan itu, maka kita dapatkan nilai-nilai keagamaan pribadi 

yang amat penting yang harus ditanamkan kepada anak didik. Kegiatan 

menanamkan nilai-nilai itulah yang sesungguhnya akan menjadi inti kegiatan 

pendidikan. Diantara aspek nilai-nilai religius dalam Islam, yaitu: 

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah. Jadi tidak 

cukup kita hanya percaya adanya Allah, melainkan harus meningkat 

menjadi sikap mempercayai kepada adanya Tuhan dan menaruh 

kepercayaan kepada-Nya. 

2) Islam, sikap pasrah kepada-Nya, dengan meyakini bahwa apapun yang 

datang dari Tuhan tentu mengandung hikmah kebaikan yang tidak mungkin 

diketahui seluruh wujudnya oleh kita yang dhaif. 

3) Ikhsan, kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir 

dimanapun kita berada. Berkaitan dengan ini, maka kita harus berbuat, 

berlaku dan bertindak menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan 

penuh rasa tanggungjawab. 

4) Taqwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita, 

kemudian kita berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai Allah. 
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5) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata 

demi memperoleh ridha Allah, dan bebas dari pamrih lahir dan batin. 

Dengan sikap yang ikhlas orang akan mencapai tingkat tertinggi nilai karsa 

batinnya.
53

 

d. Faktor-Faktor yang memengaruhi terbentuknya karakter religius 

Karakteristik siswa sebagai salah satu variabel dalam domain desain 

pembelajaran akan memberikan dampak terhadap keefektifan belajar.
54

 

Terbentuknya karakter merupakan usaha atau suatu proses yang dilakukan untuk 

menanamkan hal positif pada anak yang bertujuan untuk membangun karakter 

yang sesuai dengan norma dan kaidah moral dalam bermasyarakat. Dalam 

proses pembentukan karakter anak didik setidaknya terletak pada peranan orang 

tua (keluarga), institusi pendidikan (sekolah), dan masyarakat. 

1) Orang tua (Keluarga) 

Keluarga mempunyai peran terdepan dan strategis dalam 

pembentukan watak dasar atau karakter anak. Oleh karena itu, Islam 

memposisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan dasar pertama dan 

utama. Antara peran keluarga dan pengembangan karakter pribadi anak 

didik tidak dapat dipisahkan. Jika anak-anak tumbuh dari keluarga yang 

lebih fokus terhadap perkembangan anak, akan menumbuhkan pribadi anak 

berkarakter yang berdampak positif terhadap bangsa. 

2) Institusi pendidikan (Sekolah) 

Institusi pendidikan dasar sampai menengah memiliki peran penting 

dalam pembentukan sistem nilai melalui tata tertib yang ketat. Fokus 

                                                             
53

 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Prespektif Islam (Bandung: PTRemaja 

Rosdakarya, 2013), 93-94. 
54

 Asri Budiningsih, Pembelajaran MoralBerpijak Pada Karakteristik Peserta Didik danBudayanya, 

17. 



 

 

pembentukan watak atau karakter di institusi pendidikan adalah penanaman 

nilai-nilai yakni menyadarkan anak didik terhadap nilai-nilai kesucian 

terhadap faktor bawaan manusia. Penekanan terhadap ketertiban merupakan 

siasat supaya anak didik terbiasa terhadap sikap yangdiharapkan. Tujuan 

finalnya adalah terbentuknya sifat disiplin, tanggung jawab, adil, dan cinta 

kebenaran yang tertanam dalam diri anak didik. 

3) Masyarakat 

Lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat yang menentukan 

proses pembentukan karakter diri seseorang. Lingkungan yang berkarakter 

adalah lingkungan yang mendukung terciptanya perwujudan nilai-nilai 

karakter dalam kehidupan sehari-hari.
55

 

4. Pengaruh Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama’ah dan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan Terhadap Karakter Religius Siswa 

Disiplin merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

menjadikan peserta didiknya memiliki kemampuan guna mengendalikan diri dan 

berperilaku sesuai dengan tertib di kelas.
56

 Disiplin memiliki beberapa unsur antara 

lain: peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Keempat unsur pola 

kepribadian tersebut harus ada pada diri setiap anak agar mampu mendidik anak 

untuk berperilaku sesuai dengan standar yang diharapkan kelompok sosial.
57

 

Disiplin harus dilakukan dalam berbagai macam kegiatan, seperti: kegiatan shalat 

berjama‟ah di sekolah. Siswa diharapkan mampu untuk melatih kedisiplinan dengan 

melaksnakan kegiatan shalat dhuhur berjama‟ah.  

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan merupakan suatu wahana 

pengembangan pribadi peserta didik melalui berbagai aktifitas, baik yang terkait 

                                                             
55

Jalaludin  &  Abdullah  Idi, Filsafat  Pendidikan: Manusia , Filsafat,dan Pendidikan, 216-220.  
56

Ardy, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasinya Untuk Menciptakan Kelas yangKondusif, 159. 
57

Armai, Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam, 2002. 



 

 

langsung maupun tidak langsung dengan materi kurikulum, sebagai bagian tak 

terpisahkan dari tujuan kelembagaan. Di samping itu, kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang bernilai tambah yang diberikan sebagai pendamping 

pelajaran yang diberikan secara intrakurikuler yang bermanfaat bagi kehidupan 

bermasyarakat. Menurut kajian Anifral Hendri, mengenai fungsi kegiatan 

ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. 

a. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan 

minat mereka. 

b. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. 

c. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana 

rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang 

proses perkembangan. 

d. Persiapan karier, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kesiapan karier peserta didik.
58

 

Pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja 

untuk membangun karakter yang baik berlandaskan kebajikan yang secara objektif 

baik bagi individu maupun masyarakat. Karakter tampak dalam kebiasaan. Karena 

itu, seseorang dikatakan berkarakter baik manakala dalam kehidupan nyata sehari-

hari memiliki tiga kebiasaan yaitu memikirkan hal yang baik, menginginkan hal 

yang baik dan melakukan hal yang baik.
59
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Sedangkan, karakter religius adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh 

setiap individu dengan menanamkan nilai-nilai agama untuk berperilaku sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Sikap religius dalam diri manusia dapat tercermin dari 

cara berfikir dan bertindak. Sikap religius merupakan bagian penting dari 

kepribadian seseorang yang dapat dijadikan sebagai orientasi moral, internalisasi 

nilai-nilai keimanan, serta sebagai etos kerja dalam meningkatkan keterampilan 

sosial.
60

 Adapun aspek-aspek nilai religius dalam Islam, antara lain: Iman, Islam, 

Ikhsan, Taqwa, dan Ikhlas.
61

 Dalam proses pembentukan karakter anak didik 

setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Orang tua (Keluarga) 

Keluarga mempunyai peran terdepan dan strategis dalam pembentukan 

watak dasar atau karakter anak. Oleh karena itu, Islam memposisikan keluarga 

sebagai lembaga pendidikan dasar pertama dan utama. Antara peran keluarga 

dan pengembangan karakter pribadi anak didik tidak dapat dipisahkan. Jika 

anak-anak tumbuh dari keluarga yang lebih fokus terhadap perkembangan anak, 

akan menumbuhkan pribadi anak berkarakter yang berdampak positif terhadap 

bangsa. 

b. Institusi pendidikan (Sekolah) 

Institusi pendidikan dasar sampai menengah memiliki peran penting 

dalam pembentukan sistem nilai melalui tata tertib yang ketat. Fokus 

pembentukan watak atau karakter di institusi pendidikan adalah penanaman 

nilai-nilai yakni menyadarkan anak didik terhadap nilai-nilai kesucian terhadap 

faktor bawaan manusia. Penekanan terhadap ketertiban merupakan siasat supaya 

anak didik terbiasa terhadap sikap yang diharapkan. Tujuan finalnya adalah 
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terbentuknya sifat disiplin, tanggung jawab, adil, dan cinta kebenaran yang 

tertanam dalam diri anak didik. 

c. Masyarakat 

Lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat yang menentukan 

proses pembentukan karakter diri seseorang. Lingkungan yang berkarakter 

adalah lingkungan yang mendukung terciptanya perwujudan nilai-nilai karakter 

dalam kehidupan sehari-hari.
62

 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh pada 

diri anak didik pada masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam lingkungan 

sekolah, anak akan lebih banyak bergaul dengan teman sebayanya, hal itu akan 

sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter religius anak. Dalam lembaga 

sekolah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik, 

antara lain: kegiatan pendisiplinan shalat berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Oleh  karena itu, kegiatan-kegiatan 

tersebut berpengaruh terhadap pembentukan karakter religius siswa. 

Pembentukan karakter Menurut Ary Ginanjar Agustian adalah membangun 

kekuatan afirmasi yang dilanjutkan dengan membangun pengalaman positif dan 

ppengasahan prinsip. Semua ini tertuang dalam kegiatan rutinitas kita sebagai 

muslim yaitu shalat. Sehingga shalat berpengaruh besar terhadap pembentukan 

karakter.
63

 Inilah tanda-tanda kasih sayang Allah yang telah mengaruniakan shalat 

sebagai suatu metode untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan, dan alat 

pemeliharaan untuk keberhasilan diri sendiri dalam menjalankan tugas sebagai 

khalifah di muka bumi. Islam menegaskan bahwa misi utama Nabi Muhamad SAW 

adalah untuk menyempurnakan Akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter 
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yang baik. “Innamma bu`itstu liutammima makarimal akhlak”. “Sesungguhnya aku 

diutus ke dunia hanyalah untuk menyempurnakan akhlak”. Berikutnya ribuan tahun 

lalu setelah itu pun tujuan pendidikan masih sama, yaitu pembentukan kepribadian 

atau karakter manusia yang baik.
64

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu di atas, maka 

kerangka berfikir dari penelitian ini adalah: 

1. Jika kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah baik, maka karakter religius siswa juga 

baik.  

2. Jika kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah kurang baik, maka karakter religius 

siswa juga kurang baik. 

3. Jika kegiatan ekstrakurikuler keagamaan siswa baik, maka karakter religius siswa 

juga baik. 

4. Jika kegiatan ekstrakurikuler keagamaan siswa kurang baik, maka karakter religius 

siswa juga kurang baik. 

5. Jika kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

siswa baik, maka karakter religius siswa juga baik. 

6. Jika kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

kurang baik, maka karakter religius siswa juga kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Hipotesis statistika dalam penelitian ini adalah: 
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1. Pengaruh kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah terhadap karakter religius siswa 

Kelas VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

a. Hipotesis nihil (Ho): 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur 

berjama‟ah terhadap karakter religius siswa Kelas VII SMPNegeri 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Hipotesis alternatif (Ha): 

Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah 

terhadap karakter religius siswa Kelas VII SMPNegeri 1 Siman Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

2. Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa Kelas 

VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

a. Hipotesis nihil (Ho) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaanterhadap karakter religius siswa Kelas VII SMPNegeri 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Hipotesis alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaanterhadap karakter religius siswa Kelas VII SMPNegeri 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa Kelas VII di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

a. Hipotesis nihil (Ho) 



 

 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur 

berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius 

siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

b. Hipotesis alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Bagian yang paling utama dalam membuat suatu penelitian adalah membuat 

rencana penelitian (rancangan penelitian). Menurut Punaji Setyosari, rancangan 

penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan penelitian.65  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang datanya berupa 

angka-angka. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan analisis 

regresi, yaitu suatu model statistika yang mempelajari pola hubungan yang logis 

antara dua atau lebih variabel dimana salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel 

dependen (variabel terikat) dan yang lainnya sebagai variabel independen (variabel 

bebas).
66

 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yang meliputi 

2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel lain 

dalam hal ini adalah variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel lain yang dalam 

hal ini adalah variabel independen.67 Variabel independen dari penelitian ini adalah 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, 

sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah karakter religius siswa. Dalam 

penelitian ini yang akan diregresikan adalah: 
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1. Kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah (X1) dan karakter religius siswa (Y), 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (X2) dan karakter religius siswa (Y), dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

3. Kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah (X1) dan Kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan (X2) terhadap karakter religius siswa (Y), dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

 

 

 

Gambar 3.1: Desain penelitian paradigma ganda dengan dua variabel 

independen.68 

Keterangan: 

X1: Kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah 

X2: Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan  

Y  : Karakter Religius Siswa   

: Pengaruh Secara Parsial 

     : Pengaruh Secara Simultan 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi memiliki dua status, yaitu:  

a. Sebagai obyek penelitian, jika populasi bukan sebagai sumber informasi, 

tetapi sebagai substansi yang diteliti, seperti kepuasan kerja, komitmen 

oragnisasional, kinerja karyawan (manajemen sumber daya manusia), dan 

sebagainya. 

b. Sebagai subyek penelitian, jika berfungsi sebagai sumber informasi. 

Misalnya: manusia, hewan, tumbuhan, dokumen, produk, dan sebagainya.69 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 4 kelas.  Dengan 

demikian, populasi keseluruhan dari penelitian ini berjumlah 102 siswa. Adapun 

data siswa kelas VII antara lain sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Data Populasi Penelitian 

Kelas V Jumlah Siswa 

Kelas VII A 32 siswa 

Kelas VII B 32 siswa 

Kelas VII C 18 siswa 

Kelas VII D 20 siswa 

Jumlah Populasi 102 siswa 

 

2. Sampel 
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Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dapat pula didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi. Dalam penelitian kuantitatif, sampel 

merupakan sebuah isu yang sangat krusial yang dapat menentukan keabsahan 

hasil penelitian.70  

Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel yang akan digunakan 

menggunakan teknik sampling yaitu randam sampling atau sampel acak. Menurut 

Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15%, atau 20%-25% atau lebih, 

tergantung setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari subjek, karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar, hasilnya akan lebih baik.
71

 

Pada penelitian ini akan mengambil sampel sebanyak 40% dari 102 siswa 

kelas VII. Sehingga didapatkan jumlah 41 siswa yang akan dijadikan sampel 

dalam penelitian ini.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 
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Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena 

sosial maupun alam. Oleh karena itu, dalam meneliti harus ada alat ukur yang baik. 

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati.72 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kedisplinan shalat dhuhur berjama‟ah di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. 

2. Data tentang kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. 

3. Data tentang karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Angket Kediplinan Shalat Dhuhur Berjama‟ah 

Variabel 

Penelitian 

 

Indikator Teknik 

No. Butir Soal 

Favorable 
Un 

favorable 

Kedisiplinan 

Shalat 

Dzuhur 

Berjama‟ah 

(Variabel  

X-1) 

 

1. Taat dan patuh 

terhadap aturan. 

Angket 1,10, 15, 

20, 25 

5 

2. Kepatuhan terhadap 

perintah pemimpin. 

6, 11, 22, 

26, 30 

2 

3. Kontrol yang kuat 

terhadap 

penggunaan waktu.  

3, 13, 21, 

24, 29 

16 

Lanjutan Tabel 3.2 

 4.  Tanggung jawab 

terhadap tugas yang 

diamanahkan. 

 7, 12, 19, 

23, 28 

17 
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5.  Kesungguhan 

terhadap bidang 

yang ditekuni. 

4, 8, 9, 14, 

27 

18 

 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Angket Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Teknik 

No. Butir Soal 

Favorable 
Un 

favorable 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Keagamaan 

(Variabel X-2) 

1. Pembinaan 

keimanan dan 

ketaqwaan. 

Angket 2, 3, 12, 

22, 26, 28, 

29, 30 

1, 27 

2. Pembinaan 

kepribadian dan 

akhlak mulia. 

4, 6, 7, 13, 

15, 18, 21, 

19 

5, 8 

3. Pembinaan 

kesegaran jasmani 

dan kreasi. 

9, 10, 11, 

16, 17, 23, 

24, 25 

14, 20 

 

 

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Angket Karakter Religius Siswa 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Teknik 

No. Butir Soal 

Favorable 
Un 

favorable 

Karakter 

Religius Siswa 

1. Pembentukan 

sikap Iman. 

Angket 1, 5, 13, 

15, 23 

20 



 

 

(Variabel Y) 2. Pembentukan 

sikap Islam. 

2, 6, 10, 

14, 26 

30 

3. Pembentukan 

sikap Ihsan. 

3, 9, 12, 

25, 29 

18 

4. Pembentukan 

sikap taqwa 

kepada Tuhan. 

4, 17, 21, 

24, 28 

8 

5. Pembentukan 

sikap ikhlas. 

7, 16, 19, 

22, 27 

11 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan 

mampu menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data.73 Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data. Secara umum, 

teknik pengumpulan data dibedakan menjadi 4, yaitu: observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan.74 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 
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diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila 

jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.75 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

disebut dengan 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 instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, antara lain:76 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Selalu : 4 Selalu : 1 

Sering : 3 Sering : 2 

Kadang-kadang : 2 Kadang-kadang : 3 

Tidak Pernah : 1 Tidak Pernah : 4 

 

Pernyataan ini akan disebarkan kepada responden, yakni siswa kelas VII 

di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. Pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik angket (kuesioner) ini adalah untuk mencari data tentang kedisiplinan 

shalat dhuhur berjama‟ah, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, dan karakter 

religius siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang yang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya 

sekolah, letak geografis, profil sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, struktur 

organisasi, keadaan guru, siswa, dan sarana prasarana di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul.77 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik 

deskriptif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Arikunto juga mengemukakan 

bahwa secara mendasar, validitas adalah keadaan yang menggambarkan 

tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan 

diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 
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validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.78 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Product Moment yaitu 

sebagai berikut: 

 Rxy   
      (  )(  )

√(     (  ) (     (  ) )
 

Keterangan: 

Rxy : Angka indeks korelasi product moment 

ƩX : Jumlah seluruh nilai X 

ƩY : Jumlah seluruh nilai Y 

ƩXY : Jumla hasil perkalian antara nilai X dan Y 

N : Jumlah siswa 79  

Untuk keperluan uji coba validitas dan reliabilitas instrumen, dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 41 responden dengan 𝛂 = 

5% dan diperoleh nilai tabel koefisien korelasi 0,294 (lihat lampiran 29). 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 30 item soal 

variabel kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah, terdapat 24 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Adapun untuk mengetahui skor jawaban 

angket uji validitas kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

Sedangkan untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dari 

30 item soal, terdapat 22 item soal yang dinyatakan valid yaitu nomor 4, 6, 7, 
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9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan dapat dilihat pada lampiran 5. 

Dan untuk variabel karakter religius siswa dihasilkan perhitungan 

validitas item instrumen terhadap 30 soal, terdapat 21 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas karakter religius siswa dapat dilihat pada lampiran 6. 

Kemudian hasil perhitungan validitas-validitas item instrumen di atas 

dapat disimpulkan ke dalam tabel rekapitulasi seperti berikut: 

       Tabel 3.5   

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Penelitian 

Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama‟ah 

Variabel No. Item R hitung R tabel Keterangan 

Kedisiplinan 

Shalat Dhuhur 

Berjama‟ah 

(X1) 

1 0,47 0,294 Valid 

2 0,62 0,294 Valid 

3 0,67 0,294 Valid 

4 0,6 0,294 Valid 

5 0,23 0,294 Tidak Valid 

6 0,73 0,294 Valid 

7 0,46 0,294 Valid 

8 0,62 0,294 Valid 

9 0,39 0,294 Valid 

10 0,4 0,294 Valid 

11 0,69 0,294 Valid 

12 0,63 0,294 Valid 

13 0,65 0,294 Valid 

14 0,49 0,294 Valid 

15 0,57 0,294 Valid 

16 0,17 0,294 Tidak Valid 

17 -0 0,294 Tidak Valid 

18 -0,4 0,294 Tidak Valid 

19 0,62 0,294 Valid 

20 0,52 0,294 Valid 

21 0,44 0,294 Valid 



 

 

22 -0,1 0,294 Tidak Valid 

23 0,73 0,294 Valid 

24 0,51 0,294 Valid 

25 0,61 0,294 Valid 

26 0,73 0,294 Valid 

27 0,26 0,294 Tidak Valid 

28 0,44 0,294 Valid 

Lanjutan Tabel 3.5 

 29 0,66 0,294 Valid 

30 0,65 0,294 Valid 

 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Penelitian 

Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

Variabel No. Item R hitung R tabel Keterangan 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Keagamaan 

(X2) 

1 0,18 0,294 Tidak Valid 

2 -0,2 0,294 Tidak Valid 

3 0,21 0,294 Tidak Valid 

4 0,43 0,294 Valid 

5 0,24 0,294 Tidak Valid 

6 0,38 0,294 Valid 

7 0,73 0,294 Valid 

8 0,1 0,294 Tidak Valid 

9 0,56 0,294 Valid 

10 0,74 0,294 Valid 

11 0,31 0,294 Valid 

12 0,9 0,294 Valid 

13 0,82 0,294 Valid 

14 0,07 0,294 Tidak Valid 

15 0,64 0,294 Valid 

16 0,78 0,294 Valid 

17 0,77 0,294 Valid 

18 0,6 0,294 Valid 

19 0,68 0,294 Valid 

20 0,09 0,294 Tidak Valid 

21 0,82 0,294 Valid 

22 0,76 0,294 Valid 

23 0,77 0,294 Valid 

24 0,63 0,294 Valid 

25 0,6 0,294 Valid 



 

 

Lanjutan Tabel 3.6 

 26 0,75 0,294 Valid 

27 -0,2 0,294 Tidak Valid 

28 0,62 0,294 Valid 

29 0,44 0,294 Valid 

30 0,53 0,294 Valid 

 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Penelitian 

Karakter Religius 

Variabel No. Item R hitung R tabel Keterangan 

Karakter 

Religius (Y) 

1 0,33 0,294 Valid 

2 0,33 0,294 Valid 

3 0,6 0,294 Valid 

4 0,25 0,294 Tidak Valid 

5 0,07 0,294 Tidak Valid 

6 0,25 0,294 Tidak Valid 

7 0,59 0,294 Valid 

8 0,02 0,294 Tidak Valid 

9 0,58 0,294 Valid 

10 0,4 0,294 Valid 

11 0,08 0,294 Tidak Valid 

12 0,17 0,294 Tidak Valid 

13 0,58 0,294 Valid 

14 0,48 0,294 Valid 

15 0,48 0,294 Valid 

16 0,51 0,294 Valid 

17 0,49 0,294 Valid 

18 0,25 0,294 Tidak Valid 

19 0,47 0,294 Valid 

20 0,38 0,294 Valid 

21 0,59 0,294 Valid 

22 0,63 0,294 Valid 

23 0,52 0,294 Valid 

Lanjutan Tabel 3.7 

 24 0,34 0,294 Valid 

25 -0 0,294 Tidak Valid 

26 0,56 0,294 Valid 

27 0,3 0,294 Valid 

28 0,49 0,294 Valid 



 

 

29 0,65 0,294 Valid 

30 0,17 0,294 Tidak Valid 

 

Nomor-nomor yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

mengambil data dalam penelitian sebenarnya kepada responden yang 

berjumlah 41 siswa. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapan pun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan cara tes ulang (retest), yaitu dengan cara penggunaan 

instrumen penelitian tersebut terhadap subjek yang sama, dan dilakukan 

dalam waktu yang berlainan.80 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Spearman Brown, dengan membelah atas 

item-item genap dan item-item ganjil. Rumusnya adalah:     
        

     
 

Keterangan:  

       :  reliabilitas internal seluruh instrumen 

        :  korelasi product moment (Rxy) antara belahan pertama dan kedua81 

Setelah      diperoleh, maka hasil     dibandingkan dengan       . 

Jika nilai     >       , maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas dalam lampiran 13 diketahui hasil 

reliabilitas variabel kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah adalah 0,918, 

kemudian dibandingkan dengan        pada taraf signifikansi 5% adalah 
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  Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 43. 
81

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 173. 



 

 

sebesar 0,294. Karena         >       , maka instrumen tersebut dinyatakan 

reliabel. 

Untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitasnya adalah 0,950, kemudian dibandingkan dengan 

       pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,294. Karena         > 

      , maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Untuk mengetahui lebih 

rinci hasil perhitungan uji reliabilitas variabel kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan, maka dapat dilihat pada lampiran 14. 

Sedangkan untuk variabel karakter religius siswa, dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitasnya adalah 0,869, kemudian dibandingkan dengan 

       pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,294. Karena         > 

      , maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. Untuk mengetahui lebih 

rinci hasil perhitungan uji reliabilitas variabel karakter religius siswa, maka 

dapat dilihat pada lampiran 15. 

 

2. Tahap analisis hasil penelitian 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distrusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data di 

tiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk 

menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang tidak 100% 

normal (tidak normal sempurna), maka dalam analisis hasil penelitian 

ini menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov . 



 

 

 Analisis uji normalitas: 

 Jika probabilitas (a1 maksimum) < D tabel maka Hₒ diterima. 

 Jika probabilitas (a1 maksimum) > D tabel maka Hₒ ditolak.82 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi yang 

digunakan pada analisis regresi linier sederhana dan ganda. Uji 

linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari 

variabel independen x terhadap variabel dependen y. Berdasarkan 

model garis regresi tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya. 

Hₒ: garis regresi linier 

  : garis regresi non linier 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program Statistik Uji 

(SPSS 16):  

P-value  : ditunjukkan oleh nilai Sig. pada Deviation from  Linearity. 

𝛂               :  tingkat signifikansi yang dipilih 0,05 atau 0,01 

Keputusan: Tolak Hₒ apabila P-value < 𝛂83 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan 

satu variabel independen.84 Analisis regresi linier sederhana ini 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2. Dan 

untuk mendapatkan model regresi linier sederhana yaitu: 
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ŷ = bₒ +       

1) Langkah pertama: merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Variabel independen (X) 

Variabel dependen (Y)  

2) Langkah kedua: menaksir model/mencari nilai bₒ dan    

{∑     
 
   }    

{∑   
  

   }     

 bₒ = ȳ -     

3) Langkah ketiga: uji signifikansi model 

a)  Hipotesis: 

Hₒ : β₁ = 0 

H₁ : β₁ ǂ 0 

b) Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova untuk menguji 

signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

 

Tabel 3.8  

Tabel Anova Statistik Uji Regresi Linier Sederhana 

Sumber 

variasi 

Degree 

of 

Fredom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

bₒ∑     ∑       
   

(∑   
   ) 

 

 

   
 

MSR= 
   

  
 

Error n-2 SS Error (SSE) 

Ʃ     bₒ Ʃy +         

MSE= 
   

  
  

Total n-1 SS Total (SST) 

Ʃ    
(  ) 

 
 

 



 

 

 

Daerah penolakan:          
   

   
 

Tolak Hₒ bila            (     ) 

4) Langkah keempat: Menginterpretasi parameter model dengan 

menghitung koefisien determinasi besarnya pengaruh variabel X 

terhadap Y 

R² = 
   

   
       

2) Uji Regresi Linier Berganda dengan Dua Variabel Bebas/Independen 

Teknik analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 3. Hubungan antara 1 variabel terikat/dependen dengan 

2 variabel bebas/independen (analisis regresi ganda) dapat dikatakan 

linier jika dapat dinyatakan dalam: ŷ = bₒ +       +      . Adapun 

langkah-langkah dalam uji regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

1) Langkah pertama: merumuskan/mengidentifikasi variabel  

Variabel independen (X1 dan X2) 

Variabel dependen (Y)  

2) Langkah kedua: mencari nilai bₒ,              

              
(    

 
)(     ) (    )(     )

(    
 
)(    

 
) (     )

 
                             

     

(    
 
)(     ) (    )(     )

(    
 
)(    

 
) (     )

 
 

          bₒ = 
               

 
 



 

 

Dimana: 

Ʃ  
 
         

(   )
 

 
 

Ʃ  
 
        

(   )
 

 
 

Ʃ             
(   )(   )

 
 

Ʃ          
(   )(  )

 
 

ƩY² = Ʃy² - 
(  ) 

 
 

3) Langkah ketiga: uji signifikansi model 

a)  Hipotesis: 

Hₒ : β₁ = 0 

H₁ : β₁ ǂ 0 

b) Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova untuk 

menguji signifikansi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap 

variabel Y. 

Tabel 3.9 

Tabel Anova Statistik Uji Regresi Linier Berganda 

Sumber 

variasi 

Degree 

of 

Fredom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

(bₒ Ʃy +                 )   
(  ) 

 
 

MSR= 
   

  
 

Error n-2 SS Error (SSE) 

Ʃ    (                      ) 

MSE= 
   

  
  



 

 

Total n-1 SS Total (SST) 

Ʃ    
(  ) 

 
 

 

Daerah penolakan:        = 
   

   
 

Tolak Hₒ bila            (       ) 

4) Langkah keempat: menginterpretasi parameter model dengan 

menghitung koefisien determinasi besarnya pengaruh variabel X1 

dan X2 terhadap variabel Y
  

R² = 
   

   
 x 10085 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

SMPN 1 Kecamatan Siman berdiri pada tahun 1983 berlokasi di Desa 

Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo di atas lahan seluas 11.100 

m2 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

0472/0/1983, tanggal 07 November 1983. Awal berdiri SMP N 1 Kecamatan 

Siman membuka 3 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 120 orang siswa, jumlah 

tenaga pengajar 12 orang guru, 2 orang tata usahadan 2 tenaga pesuruh. Awal 

berdirinya SMP N 1 Kecamatan Siman dikepalai oleh Bpk. Drs. Trisoeko. 

Pada awal berdiri, SMP N 1 Kecamtan Siman meminjam gedung SD 

Kepuhrubuh, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo yang berjarak 1 KM ke 

arah selatan dari lokasi SMP N 1 Kecamatan Siman karena gedung masih dalam 

tahap pembangunan. 

Pada tanggal 19 Desember 1984 gedung SMP N 1 Kecamatan Siman 

selesai di bangun  dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur , Bpk Wahono. 

Ruang-ruang yang ada saat itu yaitu: 6 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 ruang 

kantor tata usaha, 1 kantor kepala sekolah, 2 toilet siswa, 2 toilet guru/karyawan, 

1 ruang UKS, 1 ruang OSIS, 1 ruang penjaga/dapur. 

Seiring perkembangan jaman, SMP N 1 Kecamatan Siman pun 

berkembang dari semula hanya mempunyai 120 siswa, kini SMP N 1 Kecamatan 

Siman memiliki 504 siswa yang terdiri dari 140 siswa kelas VII, 171 siswa kelas 



 

 

VIII, dan 193 siswa kelas IX. Selama kurun waktu tersebut SMP Negeri 1 Siman 

sudah dipimpin oleh 9 orang Kepala Sekolah.
86

 

2. Letak Geografis 

Letak geografis SMP Negeri 1 Siman Ponorogo berada di garis lintang  

-7.9166 dan batas garis bujur 11.4738. 

3. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Nomor Statistika Sekolah (NSS) : 201051109001 

Nomor Induk Sekolah  : 200010 

Status Sekolah   : Negeri 

Tahun Berdiri   : 1983 

Alamat    : Jl. Raya Siman  

Desa/Kelurahan   : Demangan 

Kecamatan    : Siman 

Kabupaten/Kota   : Ponorogo 

Provinsi    : Jawa Timur 

Kode Pos    : 63471 

Daerah    : Pedesaan 

Telp/HP Kepsek   : (0352) 483398/ 081335870400 

Luas Tanah   : 11.100 m2 

Luas Bangunan   : 3689 m2 

Status Tanah   : Milik Pemerintah 

Rekening Sekolah  : Bank Pembangunan Daerah (JATIM) 

No. Rekening   : 020257568463
87
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4. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi 

Berprestasi, Berbudaya Lingkungan Berdasarkan Iman dan Taqwa 

b. Misi 

1) Mewujudkan perangkat Kurikulum yang lengkap.  

2) Mewujudkan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM).  

3) Mewujudkan lulusan yang kompetetif dan cerdas.  

4) Mewujudkan prestasi dalam bidang kegiatan ekstrakurikuler.  

5) Mewujudkan lulusan berimanan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

beraklaq mulia, berkarakter, kompetensi akademik yang berkualitas, 

memiliki kepribadian bangsa dan Indonesia.  

6) Mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap kelestarian 

lingkungan.  

7) Mewujudkan sarana prasarana pendidikan yang relevan dan memadai. 

8) Mewujudkan media pembelajaran yang  memadai.  

9) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan konsisten 

dalam tugasnya. 

10) Mewujudkan manajemen sekolah yang partisipatif.  

11) Mewujudkan suasana kerja yang harmonis.  

12) Mewujudkan partisipasi masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan 

program sekolah. 

c. Tujuan 

1) Pengembangan perangkat kurikilum yang lengkap.  
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2) Pengembangan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM).  

3) Pengembangan lulusan yang kompetetif dan cerdas.  

4) Pengembangan prestasi dalam bidang kegiatan ekstrakurikuler.  

5) Pengembangan lulusan berimanan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

beraklaq mulia, berkarakter, kompetensi akademik yang berkualitas, 

memiliki kepribadian bangsa dan Indonesia.  

6) Pengembangan budaya hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap 

kelestarian lingkungan.  

7) Pengembangan sarana prasarana pendidikan yang relevan dan interaktif.  

8) Pengembangan media pembelajaran yang memadai  

9) Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan konsisten 

dalam tugasnya.  

10) Pengembangan manajemen sekolah yang partisipatif.  

11) Pengembangan suasana kerja yang harmonis. 

12) Pengembangan partisipasi masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan 

program sekolah.
88

 

5. Data Guru, Data Siswa, dan Sarana Prasarana 

a.    Data Guru 

Tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo pada tahun 

pelajaran 2018/2019 berjumlah 42 orang yang terdiri dari guru tetap/PNS. 

Para pendidik dan pegawai di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo ini memiliki 

jenjang pendidikan antara lain 36 guru dengan jenjang S1, 6 guru dengan 

jenjang S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 27. 
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b.   Data Siswa 

Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa di SMP Negeri 

1 Siman Ponorogo dan terdaftar dalam buku induk sekolah. Keadaan siswa 

pada saat peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

pada tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 387 siswa. Dengan rincian kelas 

VII berjumlah 102 siswa, kelas VIII berjumlah 121 siswa, kelas IX 

berjumlah 164 siswa. Secara lebih rinci, data siswa dapat dilihat pada 

lampiran 27. 

c.    Data Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

sudah cukup memadai seperti memiliki gedung sendiri yang cukup memadai 

dan dalam kondisi baik. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 27. 

6. Struktur Organisasi 

SMP Negeri 1 Siman Ponorogo merupakan lembaga pendidikan formal. 

Oleh karena itu, struktur organisasi sangat penting keberadannya guna untuk 

mempertegas tanggung jawab masing-masing personil sehingga program kerja 

yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dapat terlaksana 

dengan baik. Struktur organisasi  terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, komite sekolah, TU, humas, sarana dan prasarana, dan sebagainya. 

Adapun struktur organisasi di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo secara lebih 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 28.
89
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Angket Kedisiplinan Shalat Dhuhur 

Berjama‟ah Kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai kedisiplinan shalat dhuhur 

berjama‟ah, peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang 

dijawab oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VII yang berjumlah 41 

responden. Adapun hasil skor jawaban angket kedisiplinan shalat dhuhur kelas 

VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dengan skor tertinggi 87 dan skor terendah 

62 dan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Skor Jawaban Angket Kedisiplinan Shalat Berjama‟ah Siswa Kelas VII 

di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

No. Skor Frekuensi 

1 52 1 

2 54 1 

3 56 1 

4 57 3 

5 58 1 

6 59 1 

7 61 1 

8 62 1 

9 66 2 

10 68 3 

11 72 1 

12 73 1 

13 74 3 

Lanjutan  Tabel 4.1 

 

14 75 2 

15 77 1 

16 78 2 

17 80 1 

18 83 3 

19 84 1 

20 86 1 



 

 

21 88 3 

22 89 1 

23 90 3 

24 92 1 

25 93 1 

26 94 1 

Total 41 

Secara terperinci penskoran jawaban angket kedisiplinan shalat dhuhur 

berjama‟ah dari seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 19. 

Untuk menghitung standar deviasi maka dapat dihitung dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

M𝐱₁ = 
   

 
 = 

    

  
 = 74,63414634146341 

SD𝐱₁ = √
    

 
 (   )  

   = √
      

  
 (                 )  

   = √                                    

   = √                 

   = 12,4209816539144 

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa M𝐱₁ = 

74,63414634146341 dan SD𝐱₁ = 12,4209816539144. Untuk menentukan kategori 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah itu tinggi, sedang, atau rendah, maka 

dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

a. M𝐱₁ + 1 .SD𝐱₁     = kategori tinggi 

b. M𝐱₁ – 1 .SD𝐱₁ sampai M𝐱₁ + 1 .SD𝐱₁  = kategori sedang  

c. M𝐱₁ – 1 .SD𝐱₁     = kategori rendah 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Skor Tertinggi = M𝐱₁ + 1. SD𝐱₁ 

= 74,63414634146341 + 1. 12,4209816539144 



 

 

    = 74,63414634146341  + 12,4209816539144 

    = 87,05512799537781 

    = 87 (dibulatkan) 

Skor Terendah = M𝐱₁ - 1. SD𝐱₁ 

    = 74,63414634146341 –  1. 12,4209816539144 

    = 74,63414634146341 –  12,4209816539144 

    = 62,21316468754901 

    = 62 (dibulatkan) 

Skor Sedang = Antara 62 – 87 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 7 dikategorikan 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah siswa tinggi, sedangkan skor antara 62 – 

87 dikategorikan kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah siswa sedang, dan skor 

kurang dari 62 dikategorikan kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah siswa rendah. 

Tabel 4.2 

Kategorisasi Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama‟ah 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 >87 10       Tinggi 

2 62-87 22 53,6% Sedang 

3 <62 9       Rendah 

Jumlah 41 100%  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 10 responden dengan jumlah 

persentase sebesar 24,4%, dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 22 

responden dengan jumlah persentase sebesar 53,6%, dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 9 responden dengan jumlah persentase sebesar 21,9%. 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kedisiplinan shalat 



 

 

dhuhur berjama‟ah siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 dalam kategori sedang. 

2.  Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Angket Kegiatan Ekstrakurikuler 

Keagamaan Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, 

peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang 

dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VII yang berjumlah 41 responden. 

Adapun hasil skor jawaban angket kegiatan ekstrakurikuler keagamaan siswa 

kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dengan skor tertinggi 73 dan skor 

terendah 41 dan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

Kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

No. Skor Frekuensi 

1 27 1 

2 28 2 

3 30 1 

4 34 1 

5 36 2 

6 39 1 

7 40 1 

8 44 2 

9 50 1 

10 51 1 

11 54 1 

12 55 2 

13 57 2 

14 58 3 

15 59 1 

Lanjutan Tabel 4.3 

 

16 60 1 

17 61 1 

18 62 1 



 

 

19 63 1 

20 64 1 

21 67 2 

22 69 1 

23 71 1 

24 72 2 

25 74 1 

26 75 2 

27 77 2 

28 78 2 

29 80 1 

Total 41 

Secara terperinci penskoran jawaban angket kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan dari seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 20. 

Untuk menghitung standar deviasi maka dapat dihitung dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

M𝐱₂ = 
   

 
 = 

    

  
 = 57,07317073170732 

SD𝐱₂ = √
    

 
 (   )  

   = √
      

   
 (                 )  

   = √                                     

   = √                  

   = 15,66009414029959 

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa M𝐱₂ = 

57,07317073170732 dan SD𝐱₂ = 15,66009414029959. Untuk menentukan 

kategori kegiatan ekstrakurikuler keagamaan itu tinggi, sedang, atau rendah, 

maka dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

a. M𝐱₂ + 1 .SD𝐱₂    = kategori tinggi 

b. M𝐱₂ – 1 .SD𝐱₂ sampai M𝐱₂ + 1 .SD𝐱₂ = kategori sedang  

c. M𝐱₂ – 1 .SD𝐱₂    = kategori rendah 



 

 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Skor Tertinggi = M𝐱₂ + 1. SD𝐱₂ 

    = 57,07317073170732 + 1. 15,66009414029959 

    = 57,07317073170732 + 15,66009414029959 

    = 72,73326487200691 

    = 73 (dibulatkan) 

Skor Terendah = M𝐱₂ - 1. SD𝐱₂ 

    = 57,07317073170732  –  1. 15,66009414029959 

    = 57,07317073170732  –  15,66009414029959 

    = 41,41307659140773 

    = 41 (dibulatkan) 

Skor Sedang = Antara 41 – 73 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 73 dikategorikan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan tinggi, sedangkan skor antara 41 

– 73 dikategorikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sedang, dan 

skor kurang dari 41 dikategorikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan rendah. 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 >73 8       Tinggi 

2 41-73 24       Sedang 

3 <41 9       Rendah 

Jumlah 41 100%  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 8 responden dengan jumlah 

persentase sebesar 19,5%, dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 24 



 

 

responden dengan jumlah persentase sebesar 58,5%, dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 9 responden dengan jumlah persentase sebesar 21,9%. 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 dalam kategori sedang. 

3.  Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Angket Karakter Religius Siswa Kelas VII 

di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai karakter religius siswa, peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang 

dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas VII yang berjumlah 41 responden. 

Adapun hasil skor jawaban angket karakter religius siswa kelas VII di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo dengan skor tertinggi 74 dan skor terendah 56 dan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Karakter Religius Siswa 

Kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

No. Skor Frekuensi 

1 45 1 

2 49 1 

3 50 1 

4 51 1 

5 53 1 

6 57 1 

7 58 1 

8 59 1 

9 60 2 

10 61 4 

11 62 4 

12 63 3 

13 64 1 

14 65 1 



 

 

15 66 2 

16 67 1 

17 69 1 

Lanjutan Tabel 4.5 

 

18 70 2 

19 72 3 

20 74 4 

21 75 1 

22 76 1 

23 78 1 

24 81 1 

25 83 1 

Total 41 

Secara terperinci penskoran jawaban angket karakter religius siswa dari 

seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 21. 

Untuk menghitung standar deviasi maka dapat dihitung dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Mу = 
 у

 
 = 

    

  
 = 65 

SDу = √
 у 

 
 ( у)  

   = √
      

  
 (  )  

   = √                       

   = √                

   = 8,619320328589082 

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa Mу = 65 dan SDу = 

8,619320328589082. Untuk menentukan kategori karakter religius siswa itu 

tinggi, sedang, atau rendah, maka dibuat pengelompokan skor dengan 

menggunakan patokan sebagai berikut: 

a. Mу + 1 .SDу    = kategori tinggi 

b. Mу – 1 .SDу sampai Mу + 1 .SDу = kategori sedang  



 

 

c. Mу – 1 .SDу    = kategori rendah 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

SkorTertinggi = Mу + 1. SDу 

= 65 + 1. 8,619320328589082 

    = 65 + 8,619320328589082 

    = 73,61932032858908 

    = 74 (dibulatkan) 

SkorTerendah = Mу - 1. SDу 

    = 65 –  1. 8,619320328589082 

    = 65 –  8,619320328589082 

    = 56,38067967141092 

    = 56 (dibulatkan) 

Skor Sedang = Antara 56 - 74  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 74 dikategorikan 

karakter religius siswa tinggi, sedangkan skor antara 56 – 74 dikategorikan 

karakter religius siswa sedang, dan skor kurang dari 56 dikategorikan karakter 

religius siswa rendah. 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Karakter Religius Siswa 

No Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 >74 5       Tinggi 

2 56-74 31 75,6% Sedang 

3 <56 5       Rendah 

Jumlah 41 100%  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa karakter religius 

siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 5 responden dengan jumlah persentase sebesar 12,1%, dalam 



 

 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 31 responden dengan jumlah 

persentase sebesar 75,6%, dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 

5 responden dengan jumlah persentase sebesar 12,1%. Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa karakter religius siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dalam kategori sedang. 

 

C. Analisis Data  

1. Uji Prasyarat (Uji Asumsi) 

Sebelum menggunakan rumus statistik, kita perlu mengetahui asumsi yang 

digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi dasar dalam 

menggunakan rumus nantinya, maka kita bisa lebih bijak dalam penggunaannya 

dan penghitungannya. Kita diwajibkan melakukan uji asumsi atau uji prasyarat 

tersebut agar dalam penggunaan rumus statistik tersebut dan hasil yang kita 

dapatkan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
90

 Dalam penelitian ini 

dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik yaitu uji normalitas, dan uji linieritas. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distrusi (pola) data.Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, data di tiap variabel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
91

 Dalam penelitian uji 

normalitas yang digunakan peneliti adalah rumus kolmogorov-smirnov. 

Adapun hasil perhitungan uji normalitas sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Uji Normalitas dengan Rumus Kolmogorov Smirnov 

Variabel 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan 
a1maksimum Dtabel 

Kedisiplinan 

Shalat Dhuhur 

Berjama‟ah 

0,121 0,212 Normal  

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Keagamaan  

0,126 0,212 Normal 

Karakter 

Religius 
0,149 0,212 Normal  

Dari tabel 4.7 dapat diketahui a1maksimum untuk variabel kedisiplinan 

shalat dhuhur berjama‟ah, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, dan karakter 

religius siswa. Selanjutnya dikonsultasikan kepada Dtabel nilai kritis uji 

Kolmogorov Smirnov dengan taraf signifikan 5%. Dari konsultasi dengan Dtabel 

diperoleh hasil bahwa masing-masing a1maksimum lebih kecil daripada Dtabel. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel 

berdistribusi normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat 

secara terperinci pada lampiran 22. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan pada 

analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Uji 

linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari variabel 

independen x terhadap variabel dependen y. Berdasarkan model garis regresi 

tersebut, dapat diuji linieritas garis regresinya. 

Hipotesis:  

H₀ : garis regresi linier 

Hₐ : garis regresi non linier 

Statistik uji SPSS: 



 

 

P-value =>ditunjukkan oleh nilai sig. pada Deviation from Linearity 

α =>tingkat signifikansi yang dipilih (0,05 atau 0,01) 

Keputusan: Tolak H₀ apabila P-value <α92
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program SPSS dalam 

menguji linieritasnya. Adapun hasil uji linieritas pada program SPSS 16. 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengolahan Data Uji Linieritas 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X1 Between 
Groups 

(Combined) 2646.000 25 105.840 3.969 .004 

Linearity 1158.459 1 1158.459 43.442 .000 

Deviation 
from Linearity 

1487.541 24 61.981 2.324 .067 

Within Groups 400.000 15 26.667   

Total 3046.000 40    

 
ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X2 Between 
Groups 

(Combined) 2554.833 28 91.244 2.229 .072 

Linearity 518.823 1 518.823 12.676 .004 

Deviation 
from 
Linearity 

2036.010 27 75.408 1.842 .133 

Within Groups 491.167 12 40.931   

Total 3046.000 40    

 

 

Keterangan Output: 

X1-Y  => .067 = 0,067 

X2-Y  => .133 = 0,133 
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Peneliti mengambil keputusan dalam uji linieritas dilakukan dengan 

melihat signifikansi. Dari output diatas variabel Kedisiplinan Shalat Dhuhur 

Berjama‟ah (X1) dan Karakter Religius Siswa (Y) diperoleh nilai signifikansi 

= 0,067 lebih besar dari 0,05, artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama‟ah (X1) dan 

Karakter Religius Siswa (Y). 

Selanjutnya, untuk output variabel Kegiatan Ekstrakurikuler 

Keagamaan (X2) dan Karakter Religius Siswa (Y) diperoleh nilai signifikansi 

=  0,133 lebih besar dari 0,05, artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan (X2) dan 

Karakter Religius Siswa (Y). 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

  Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang digunakan untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.
93

 Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1 dan 2. 

1) Analisis Data tentang Pengaruh Kedisiplinan Shalat Dhuhur 

Berjama’ah terhadap Karakter Religius Siswa Kelas VII SMP Negeri 

1 Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mencari ada atau 

tidaknya pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen. Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari ada atau tidaknya 
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pengaruh antara kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah (X1) terhadap 

karakter religius siswa (Y). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Hipotesis Penelitian 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah terhadap 

karakter religius siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan 

shalat dhuhur berjama‟ah terhadap karakter religius 

siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

b)   Definisi Variabel Penelitian 

 Variabel Independen (X1) : Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama‟ah 

 Variabel Dependen (Y)            :  Karakter Religius Siswa 

c) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  

Tabel perhitungan analisis regresi linier sederhana dapat 

dilihat secara terperinci pada lampiran 23. Adapun dari hasil tabel 

tersebut sebagai berikut: 

 N   = 41 ƩX²   = 234706 

 ƩX = 3060 ƩY²   = 176271 

 ƩY = 2665 ƩXY = 201607 

 

(1)  Menghitung nilai  ̅ 



 

 

 ̅  
  

 
 

    

  
                   

 

(2)  Menghitung nilai  ̅ 

 ̅  
  

 
 

    

  
    

 

 

 

(3)  Menghitung nilai b1 dan b0  

   
*∑  +     

*∑  +    
  

= 
(      ) –(  )(                 )(  )

(      ) –(  )(                 ) 
 

= 
              

       (  )(                 )
  

= 
    

                       
 

= 
    

              
 

= 0,4279495345985639 

  bₒ = ȳ -     

 =     (0,4279495345985639)(                 ) 

 = 65 – (31,93964819199038) 

 = 33,06035180800962 

(4) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

ŷ         

   = 33,06035180800962 + (0,4279495345985639)x 

   = 33,06035180800962 + 0,4279495345985639x 



 

 

(5) Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana 

kemudian melakukan uji signifikansi model dengan langkah 

sebagai berikut: 

(a)  Menghitung nilai SSR 

SSR = (b0 ∑y + b1 ∑xy) - 
(∑ ) 

 
 

 = ((33,06035180800962)(2665) + 

(0,4279495345985639)(201607)) - 
(    ) 

  
 

= (88105,83756834564 + 86277,62182181267) - 
       

  
 

= (174383,4593901583) – 173225 

= 1158,45939015831 

(b)  Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑y
2
-(b0∑y+b1∑xy) 

= 176271 – ((33,06035180800962) (2665) + 

0,4279495345985639) (201607)) 

= 176271 - (88105,83756834564) + (86277,62182181267) 

=  176271 – 174383,4593901583 

=  1887,5406098417 

(c)  Menghitung nilai SST 

SST = ∑y  - 
(∑  )

 
 

 = 176271 - 
(    ) 

  
 

 = 176271 - 
       

  
 

 = 176271 – 173225 

 = 3046 

(d)  Menghitung nilai MSR 



 

 

MSR          = 
   

  
 

= 
                

 
 

= 1158,45939015831 

(e)  Menghitung nilai MSE 

MSE           = 
   

  
 

= 
               

   
 

= 
               

    
 

= 
               

  
 

= 48,39847717542821 

(f)  Membuat tabel anova 

Tabel 4.9 

Tabel Anova Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana Kedisiplinan Shalat 

Dhuhur Berjama‟ah terhadap Karakter Religius Siswa 

 

Sumber 

Variasi 

Degree 

Of 

Freedom 

Sum Of Square (SS) Mean Squar (MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

1158,45939015831 
MS Regresi (MSR) 

1158,45939015831 

Error 41-2= 39 SS Error (SSE) 

1887,5406098417 
MS Error (MSE) 

48,39847717542821 

Total 41-1= 40 SS Total (SST) 

3046 

 

 

Uji Overall: 

H0 : ᵝ1 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah terhadap karakter religius siswa di SMP N 1 

Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019) 



 

 

H1 : ᵝ1 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur 

berjama‟ah terhadap karakter religius siswa di SMP N 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019) 

(6) Mencari Fhitung dan Ftabel 

 Fhitung =  
   

   
 

= 
                

                 
 

= 23,93586446861301 

 Ftabel = Fα(1;n-2) 

  = F0,05(1;39) 

  = 4,09 

     Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana diatas 

diketahui bahwa Fhitung sebesar 23,93586446861301 dan Ftabel sebesar 

4,09. Karena Fhitung > Ftabel maka terima H1 : ᵝ1 ≠ 0 artinya variabel 

independen (X1) yaitu kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) yaitu karakter religius siswa di SMP N 1 

Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

(7)  Menghitung Koefisien determinasi  

R² = 
   

   
 

 = 
                

    
 

 = 0,38032153321022134 



 

 

 = 38,03215332102134% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) diatas didapatkan 

nilai yaitu 38,03215332102134% artinya variabilitas/ keragaman faktor 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah (X1) berpengaruh sebesar 

38,03215332102134%  terhadap karakter religius siswa. Jadi, karakter religius 

siswa di SMP N 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 

61,96784667897866% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

2) Analisis Data tentang Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

terhadap Karakter Religius Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mencari ada atau tidaknya 

pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari ada atau tidaknya pengaruh 

antara kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (X2) terhadap karakter religius 

siswa (Y). Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Hipotesis Penelitian 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa 

kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa 

kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun 



 

 

Pelajaran 2018/2019. 

 

b) Definisi Variabel Penelitian 

Variabel Independen (X2) : Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

 Variabel Dependen (Y)     : Karakter Religius Siswa 

c) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  

Tabel perhitungan analisis regresi linier sederhana dapat dilihat 

secara terperinci pada lampiran 23. Adapun dari hasil tabel tersebut 

sebagai berikut: 

 N   = 41 ƩX²   = 234706 

 ƩX = 3060 ƩY²   = 176271 

 ƩY = 2665 ƩXY = 201607 

 

(1)  Menghitung nilai  ̅ 

 ̅  
  

 
 

    

  
                   

 

(2)  Menghitung nilai  ̅ 

 ̅  
  

 
 

    

  
    

 

(3)  Menghitung nilai b1 dan b0  

   
*∑  +     

*∑  +    
  

= 
(      ) –(  )(                 )(  )

(      ) –(  )(                 ) 
 

= 
              

       (  )(                 )
  



 

 

= 
    

                        
 

= 
    

                
 

 = 0,2271556303760371 

  bₒ = ȳ -     

      =     (0,2271556303760371)(                 ) 

 = 65 – (12,96449207512017) 

 = 52,03550792487983 

(4)  Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

ŷ         

   = 52,03550792487983 + (0,2271556303760371)x 

   = 52,03550792487983 + 0,2271556303760371x 

(5) Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana 

kemudian melakukan uji signifikansi model dengan langkah sebagai 

berikut: 

(a)  Menghitung nilai SSR 

SSR= (b0 ∑y + b1 ∑xy) - 
(∑ ) 

 
 

=((52,03550792487983) (2665) + (0,2271556303760371) 

(154384)) - 
(    ) 

  
 

=(138674,6286198047 + 35069,19483997411) - 
       

  
 

= (173743,8234597788) – 173225 

= 518,82345977881 

(b)  Menghitung nilai SSE 

SSE= ∑y
2
-(b0∑y+b1∑xy) 



 

 

= 176271 – ((52,03550792487983) (2665) + 

0,2271556303760371) (154384)) 

= 176271 - (138674,6286198047) + (35069,19483997411) 

=  176271 – 173743,8234597788 

=  2527,1765402212 

(c)  Menghitung nilai SST 

SST = ∑y  - 
(∑  )

 
 

 = 176271 - 
(    ) 

  
 

 = 176271 - 
       

  
 

 = 176271 – 173225 

 = 3046 

(d)  Menghitung nilai MSR 

MSR          = 
   

  
 

= 
               

 
 

= 518,82345977881 

(e)  Menghitung nilai MSE 

MSE           = 
   

  
 

= 
               

   
 

= 
               

    
 

= 
               

  
 

= 64,79939846721026 

 



 

 

(f)  Membuat tabel anova 

Tabel 4.10 

Tabel Anova Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana Kegiatan 

Ekstrakurikuler Keagamaan terhadap Karakter Religius Siswa 

 

Sumber 

Variasi 

Degree 

Of 

Freedom 

Sum Of Square (SS) Mean Squar (MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

518,82345977881 
MS Regresi (MSR) 

518,82345977881 

Error 41-2= 39 SS Error (SSE) 

2527,1765402212 
MS Error (MSE) 

64,79939846721026 

Total 41-1= 40 SS Total (SST) 

3046 

 

 

Uji Overall: 

H0: ᵝ1=0  (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan terhadap karakter religius siswa di SMP N 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019) 

H1: ᵝ1≠0 (Ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan terhadap karakter religius siswa di SMP N 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019) 

(6) Mencari Fhitung dan Ftabel 

 Fhitung =  
   

   
 

= 
               

                 
 

= 8,00660919778977 

 Ftabel = Fα(1;n-2) 

  = F0,05(1;39) 

  = 4,09 



 

 

     Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana diatas 

diketahui bahwa Fhitung sebesar 8,00660919778977 dan Ftabel sebesar 4,09. 

Karena Fhitung > Ftabel maka terima H1 : ᵝ1 ≠ 0 artinya variabel independen 

(X2) yaitu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y) yaitu karakter religius siswa di SMP N 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

(7)  Menghitung Koefisien determinasi  

R² = 
   

   
 

 = 
               

    
 

 = 0,1703294352523999 

 = 17,03294352523999% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) diatas didapatkan 

nilai yaitu 17,03294352523999% artinya variabilitas/ keragaman faktor 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (X2) berpengaruh sebesar 

17,03294352523999%  terhadap karakter religius siswa. Jadi, karakter religius 

siswa di SMP N 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 

82,96705647476001% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

 

 

 



 

 

3) Analisis Data tentang Pengaruh Kedisiplinan Shalat Dhuhur Berjama’ah 

dan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan terhadap Karakter Religius 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Untuk menganalisis data tentang kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah 

dan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius 

siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 digunakan 

teknik analisis regresi linier berganda. Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

a) Hipotesis Penelitian 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan 

shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan terhadap karakter religius siswa kelas VII di 

SMP Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

terhadap karakter religius siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

b) Definisi Variabel Penelitian 

Variabel Independen (X1) : Kedisiplinan Shalat Dhuhur 

Variabel Independen (X2) : Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

 Variabel Dependen (Y)     : Karakter Religius Siswa 

c) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis  



 

 

Tabel perhitungan analisis regresi linier berganda dapat dilihat 

secara terperinci pada lampiran 23. Adapun dari hasil tabel tersebut 

sebagai berikut: 

 N       = 41 ƩX1²    = 234706 

 ƩX1   = 3060 ƩX2²    = 143606 

 ƩX2   = 2340 ƩY²      = 176271 

 ƩY     = 2665 ƩX1Y   = 201607 

ƩX2Y = 154384 ƩX1X2 = 179829 

 

 

(1)  Menghitung nilai ∑X1
2
 

∑X₁² 
= ∑x₁² - 

(∑  ) 

 
 

 = 234706 – 
(    ) 

  
 

   = 234706 – 
       

  
 

= 234706 – 228380,487804878 

= 6325,512195122 

(2)  Menghitung nilai ∑X2
2
 

∑X₂² 
= ∑x₂² - 

(∑  ) 

 
 

= 143606 – 
(    ) 

  
 

  = 143606 – 
       

  
 

= 143606 – 133551,2195121951 

= 10054,7804878049 

(3)  Menghitung nilai ∑X1X2 



 

 

∑X1X2 = ∑x₁x₂ - 
(∑  )(∑  )

 
 

    = 179829 - 
(    )(    )

  
 

    = 179829 - 
       

  
 

= 179829 – 174643,9024390244 

= 5185,0975609756 

 

(4)  Menghitung nilai ∑X1Y 

∑X1Y  = ∑x₁y - 
(∑  )(∑ )

 
 

= 201607 – 
(    )(    )

  
 

= 201607 - 
       

  
 

= 201607 – 198900 

= 1707 

(5)  Menghitung nilai ∑X2Y 

∑X₂Y  = ∑x₂y - 
(∑  )(∑ )

 
 

= 154384 – 
(    )(    )

  
 

= 154384 - 
       

  
 

= 154384 – 152100 

= 2284 

(6)  Menghitung nilai b1 b2  dan b0  

b2 = 

(∑   )(∑   )  (∑   )(∑    )

(∑   )(∑   )  (∑    ) 
 



 

 

 = 
(              )(    )  (    )(               )

(              )(                )  (               ) 
 

   = 
                  (                 )

                                   
 

= 
                 

                 
 

= 0,1524253013819885 

b1 = 

(∑   )(∑   )  (∑   )(∑    )

(∑   )(∑   )  (∑    ) 
 

   = 
(                )(    )  (    )(               )

(              )(                )  (               ) 
 

   = 
                                   

                                   
 

= 
                 

                 
 

= 0,1449147378579359 

  b0 = 
∑    ∑      ∑  

 
 

= 
     (                  )(    )  (                  )(    )

  
 

= 
     (                 )                   

  
 

= 
                  –                   

  
 

= 
                

  
 

= 8,699395249606171 

(7)  Mendapatkan model atau persamaan regresi linier ganda 

    ŷ        ₁ + b₂x₂ 

            = 8,699395249606171 + 0,1449147378579359x₁ + 0,1524253013819885x₂ 

(8) Setelah menemukan model persamaan regresi linier ganda kemudian 

melakukan uji signifikansi model dengan langkah sebagai berikut: 



 

 

(a)  Menghitung nilai SSR 

    SSR = (b0 ∑y + b1 ∑x₁y + b₂∑x₂y) - 
(∑ ) 

 
 

= ((8,699395249606171) (2665) + 

(0,1449147378579359) (1707) + 

(0,1524253013819885) (2284)) - 
     

  
 

= (23183,88834020045 + 247,3694575234966 + 

348,1393883564617) - 
       

  
 

= 23779,39718608041 – 173225 

= 149445,6028139196 

(b)  Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑y² - (b0 ∑y + b1 ∑x₁y + b₂∑x₂y) 

= 176271 – (8,699395249606171.2665) + 

(0,1449147378579359.1707) + 

(0,1524253013819885.2284) 

= 176271 - (23183,88834020045 + 247,3694575234966 + 

348,1393883564617) 

   = 176271 – 23779,39718608041 

   = 152491,6028139196 

(c)  Menghitung nilai SST 

SST = ∑y² - 
(∑ ) 

 
 

   = 176271 - 
(    ) 

  
 

   = 176271 - 
       

  
 

= 176271 – 173225 

= 3046 



 

 

(d)  Menghitung nilai MSR 

MSR = 
   

  
 

= 
                 

 
 

= 74722,8014069598 

(e)  Menghitung nilai MSE 

MSE = 
   

  
 

= 
   

   
 

= 
                 

    
 

= 
                 

  
 

= 4012,936916155779 

 

(f)  Membuat tabel anova 

Tabel 4.11 

Tabel Anova Hasil Perhitungan Regresi Linier Ganda Kedisiplinan Shalat 

Dhuhur Berjama‟ah dan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan terhadap 

Karakter Religius Siswa 

 

Sumber 

Variasi 

Degree 

Of 

Freedom 

Sum Of Square (SS) Mean Squar (MS) 

Regresi 2 SS Regresi (SSR) 
149445,6028139196 

MS Regresi (MSR) 

74722,8014069598 

Error 41-3= 38 SS Error (SSE) 

152491,6028139196 
MS Error (MSE) 

4012,936916155779 

Total 41-1= 40 SS Total (SST) 

3046 

 

 



 

 

Uji Overall: 

H0 : ᵝ1 = ᵝ₂ = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap 

karakter religius siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019) 

H1 : ᵝ1 ≠ ᵝ₂ ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara antara kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap 

karakter religius siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019) 

(g)  Mencari Fhitung dan Ftabel 

Fhitung =  
   

   
 

= 
                

                 
 

= 18,62047746281071 

Ftabel = Fα(1;n-3) 

= F0,05(1;38) 

= 3,25 

Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier ganda diatas diketahui 

bahwa Fhitung sebesar 18,62047746281071 dan Ftabel sebesar 3,25. Karena 

Fhitung > Ftabel maka terima H1 : ᵝ1 ≠ ᵝ₂ ≠ 0 artinya, ada pengaruh yang 

signifikan antara antara kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa kelas VII di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 



 

 

(h)   Menghitung Koefisien determinasi  

 R² = 
   

   
 

  = 
                 

    
 

= 49,06290309058424 

= 49,06290309058424% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) diatas didapatkan 

nilai yang tergolong rendah yaitu 49,06290309058424% artinya variabilitas/ 

keragaman faktor kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah (x₁) dan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan (x₂) berpengaruh sebesar 49,06290309058424% 

terhadap karakter religius siswa.  

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang kedisiplinan 

shalat dhuhur berjama‟ah dan karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 diketahui bahwa Fhitung sebesar 

23,93586446861301 dan Ftabel sebesar 4,09. Karena Fhitung > Ftabel maka tolak H0 

artinya ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah 

terhadap karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. Sedangkan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) 

didapatkan nilai sebesar 38,03215332102134% artinya variabilitas/ keragaman faktor 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah (X1) berpengaruh sebesar 

38,03215332102134% terhadap karakter religius siswa. Jadi, karakter religius siswa 

di SMP N 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 61,96784667897866% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 



 

 

Dari hasil tersebut menyatakan bahwa kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah 

merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi karakter religius siswa. sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada landasan teori mengenai aspek-aspek karakter religius 

yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan karakter, antara lain: Iman, Islam, 

Ikhsan, Taqwa, dan Ikhlas.
94

  Dan beberapa faktor yang mempengaruhi karakter 

religius siswa adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan dan karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 diketahui bahwa Fhitung sebesar 

8,00660919778977 dan Ftabel  sebesar 4,09. Karena Fhitung > Ftabel  maka tolak H0 

artinya ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

terhadap karakter religius siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. Sedangkan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) 

didapatkan nilai sebesar 17,03294352523999% artinya variabilitas/ keragaman faktor 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (X2) berpengaruh sebesar 17,03294352523999% 

terhadap karakter religius siswa. Jadi, karakter religius siswa di SMP N 1 Siman 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 82,96705647476001% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. 

Dari hasil tersebut menyatakan bahwa kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah 

merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi karakter religius siswa. sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada landasan teori mengenai aspek-aspek karakter religius 

yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan karakter, antara lain: Iman, Islam, 

Ikhsan, Taqwa, dan Ikhlas.
95

 Dengan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti 

                                                             
94

 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Prespektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 93-94. 
95

 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Prespektif Islam, 93-94. 



 

 

TBTQ dan rohis diharapkan siswa mampu untuk menanamkan karakter religius dalam 

dirinya masing-masing.  

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier ganda tentang kedisiplinan 

shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan karakter 

religius siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 diketahui 

bahwa Fhitung sebesar 18,58755139204395 dan Ftabel  sebesar 3,25. Karena Fhitung > 

Ftabel  maka tolak H0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius 

siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Sedangkan 

berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) didapatkan nilai sebesar 

49,06290309058424% artinya variabilitas/ keragaman faktor kedisiplinan shalat 

dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (X2) berpengaruh sangat 

kecil bahkan bisa dikatakan tidak berpengaruh terhadap karakter religius siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel kedisiplinan sholat 

dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dengan karakter religius 

siswa kelas VIIdi SMP Negeri 1 Siman Ponorogo tahun 2018/2019 dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan data kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah terhadap 

karakter religius siswa maka kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah secara signifikan 

berpengaruh terhadap karakter religius siswa siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determiasi sebesar 38,032%, 

sedangkansisanya61,968% dipengaruhifaktor-faktor yang lain. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan data kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap 

karakter religius siswa maka kegiatan ekstrakurikuler keagamaan secara signifikan 

berpengaruh terhadap karakter religius siswa kelas VIIdi SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determiasi sebesar 17,033%, 

sedangkansisanya 82,967% dipengaruhi faktor-faktor yang lain. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan data kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan terhadap karakter religius siswa maka 

kedisiplinan shalat dhuhur berjama‟ah dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan secara 

signifikan berpengaruh terhadap karakter religius siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

Siman Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determiasi sebesar 49,06%. 

 

 

 



 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran untuk 

beberapa pihak  

1. Bagi siswa, siswa seharusnya dapat meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal 

terutama dalam sholat berjama‟ah, selain itu siswa diharapkan selalu mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan untuk membangun karakter diri agar menjadi 

lebih baik.  

2. Bagi guru, dalam proses pembelajaran guru mempunyai peranan penting dalam 

membangun karakter siswa. Oleh karenanya diharapkan guru dapat membimbing 

siswa untuk tetap disiplin dalam berbagai hal, terutama dalam sholat berjama‟ah. 
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