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Kata Kunci: Kompetensi Kepribadian Guru PAI, 

Religiusitas Siswa 

Religiusitas siswa merupakan perilaku religi 

(keagamaan) yang melibatkan semua aspek psikologis dan 

behavior siswa. Religiuistas menekankan sikap spiritual 

individu untuk menghayati agama yang dipeluknya dengan 

sungguh-sungguh. Religiusitas atau keagamaan seseorang 

ditentukan dari banyak hal, diantaranya; pengaruh pendidikan 

atau pengajaran, berbagai pengalaman yang dialami, faktor-

faktor kebutuhan terhadap agama, pemikiran verbal. 

Keteladanan dari pendidik juga merupakan faktor yang penting 

dalam penananam nilai religius. Tanpa keteladanan dari 

pendidik, maka peserta didik akan bermoral behat dan tidak 

mempunyai budi pekerti yang luhur. Dalam dunia pendidikan, 

nilai-nilai keteladanan pendidik agama islam masuk ke dalam 

kompetensi kepribadian guru agama islam. Kompetensi 

kepribadian guru agama islam merupakan perilaku pribadi guru 

agama islam yang mantab, arif, berwibawa serta berakhlak 

mulia menjadi teladan bagi peserta didik di sekolah maupun 

dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kepribadian 

muslim, baik yang berkenaan dengan dimensi jasmani, rohani, 

akal, maupun moral.  Apabila kompetensi guru memadai, maka 

guru akan mampu menanamkan nilai-nilai dan melaksanakan 

pendidikan nilai kepada peserta didik sengan baik. 



Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan 

kompetensi kepribadian guru pendidikan agama islam di 

SMKN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. (2) Untuk 

mendeskripsikan religiusitas siswa kelas XI di SMKN 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. (3) Untuk mengetahui 

pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru 

pendididkan agama islam terhadap religiusitas siswa kelas XI 

di SMKN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, dengan tipe penelitian Ex Post Facto. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMKN 2 

Ponorogo 382, dengan teknik boring sampling. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner). 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif 

dan analisis regresi linear sederhana. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) 

Kompetensi kepribadian guru dan tingkat religiusitas siswa 

masing-masing dalam kategori sedang, yaitu kompetensi 

kepribadian guru pendidikan agama islam (67,9%). (2) 

Religiusitas siswa kelas XI (67,7%). (3) Ada pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam terhadap religiusitas siswa kelas XI SMKN 2 

Ponorogo diperoleh Fhitung(30.087) ≥ Ftabel (3,94) sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima yaitu pengaruhnya sebesar 24% dan sisanya 

sebesar 76% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun 

pendidikan akan selalu diperlukan. Salah satu tujuan 

pendidikan adalah terbentuknya orang yang 

berkepribadian muslim. 

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk 

membentuk kepribadian menjadi insan kamil, artinya 

manusia yang utuh rohani dan jasmani yang dapat 

berkembang secara wajar dan normal karena takwanya 

pada Allah. Ini mengandung arti bahwa manusia itu 

berguna bagi dirinya dan masyarakat serta senang 

mengamalkan ajaran Islam.Tujuan pendidikan Islam 

yang begitu mulia dan serasi dengan tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana yang tereantum dalam UU 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
1
. 

Tujuan pendidikan dalarn Islam untuk 

menciptakan SDM yang berkepribadian Islami, dalarn 

artian berpikir harus berdasarkan kepada nilai-nilai 

                                                             
1
 Tobroni, Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam 

(Prenamedia : Jakarta, 2018), 173 



2 

yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, pendidikan 

dalam Islam bukan hanya proses transfer ilmu 

pengetahuan (transfer of knowledge), akan tetapi juga 

berfungsi sebagai transfer tentang kepribadian (transfer 

of personality), hal ini berkaitan dengan kepribadian 

guru dan dosen dapat dicontoh oleh para peserta didik. 

Apabila peserta didik tidak mampu mempunyai 

kepribadian yang baik berarti proses pendidikan pada 

hal ini mengalami “kegagalan”, ini merupakan problem 

pendidikan yang kita hadapi di Negara Republik 

Indonesia. Jadi, pendidikan dalam Islam bukan semata-

mata melakukan transfer of knowledge, tetapi 

memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang 

diberikan ini dapat mengubah sikap atau tidak pada 

peserta didik
2
. Hal ini menunjukan adanya kesenjangan 

antara tujuan dan realiatas di lapangan. 

Masalah khusus dalarn proses pendidikan, 

termasuk pengembangan ragam potensi peserta didik 

yang mencakup potensi spiritual, sosial, emosional, 

akademik, dan fisik, masalah kesehatan mental, dan 

evaluasi hasil belajar. Bagairnanapun juga, sebagai guru 

yang baik, untuk pengembangan ragam potensi peserta 

                                                             
2
Ibid 173 
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didik, faktor kepribadian guru menjadi hal penting, 

termasuk kehangatan, rasa humor, kepedulian, 

perencanaan, kerja keras, dan disiplin diri
3
. 

Saat ini tingkat degradasi moral anak bangsa 

sudah mencapai taraf yang sangat 

mengkhawatirkan.Salah satu moral yang mengalami 

kerusakan yang signifikan adalah keagamaan atau 

religuisitas. Masalah ini juga yang menjadi fokus utama 

dalam kurikulum K13 adalah karakter beragama siswa 

atau sikap religius. Religiusitas menekankan sikap 

spiritual individu untuk menghayati agama yang 

dipeluknya dengan sungguh-sungguh, namun pada saat 

yang sama juga tidak terlalu menekankan jenis agarna 

yang dianutnya. Indonesia akan selalu bersedia 

rnengapresiasi religiusitas pemeluk agama yang 

berbeda. Halini menjadi modal sosial yang penting 

dalam menghidupi keberagaman agama yang menjadi 

salah satu pilar utama dalam kemajemukan masyarakat. 

Indonesia. Kedua, religiusitas memastikan kepercayaan 

                                                             
3
Syamsul Bahri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis 

Empiris Aplikatif (Jakarta: Prenada Media, 2010), 7 
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orang Indonesia kepada Tuhan
4
.Hal ini menunjukan 

bahwa religiusitas sangat penting bagi para siswa untuk 

menjadi insankamil. 

Beberapa faktor mempengaruhi tingkat 

religuisitas siswa diantaranya adalah kepribadian guru 

sebagai pengajar di kelas.Guru di depan kelas 

merupakan aktor tunggal. Segala ucapan dan 

tindakannya akan selalu menjadi perhatian para siswa. 

Siswa akan selalu mengikuti dan meniru apa yang 

ditampilkan oleh gurunya. Semakin rendah strata 

pendidikan siswa akan semakin banyak pengaruh yang 

mereka serap dari gurunya. Untuk itu guru sebagai 

aktor tunggal harus mampu memberikan yang terbaik 

bagi siswanya, baik dari aspek penampilan, sikap, dan 

perlakuan.Pada aspek materi, pendidikan agama 

sebaiknya dikemas sebaik mungkin agar bobot 

pengetahuan, pembentukan sikap dan pengalaman 

keagamaan untuk para siswa diberikan dengan 

memperhatikan tingkat perkembangan psikisnya
5
. 

                                                             
4
Tim Pusat Studi Pancasila UGM, Membangun Kedaulatan 

Bangsa Melalui Nilai- Nilai Pancasila ( Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, 

2015), 79 
5
Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIUP, Ilmu Dan Aplikasi 

Pendidikan (Jakarta : Imtiha, 2007), 13 
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Pemahaman kompetensi kepribadian guru dalam 

melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut: 1) 

Bertindak sesuai dengan norma agama, hokum, sosial, 

dan kebudayaan nasional. Yang mencakup: a) 

Menghargai peserta didik tanpa membedakan 

keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, 

dan gender, b) Bersikap sesuai dengan norma agama 

yang dianut. hukum dan norma sosial yang berlaku 

dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia 

yang beragam. e) Berperilaku jujur. tegas dan 

manusiawi. 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat. Yang meliputi: a) Berperilaku yang 

mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia, b) 

Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik 

dan anggota masyarakat di sekitarnya. 3) Menampilkan 

diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

dan berwibawa. Yang meliputi: a) Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang mantap, b) Menampilkan diri 

sebagai pribadi stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4) 

Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang 

meliputi: a) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, b) Bangga menjadi guru dan percaya pada 
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diri sendiri. Dan 5) Menunjukkan etos kerja, tanggung 

jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa 

percaya diri, Yang meliputi: a) Bekerja mandiri secara 

professional, b) Memahami kode etik profesi guru dan 

e) Menerapkan kode etik profesi guru. Guru juga 

memberikan berbagai macam motivasi sebagai 

penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya, 

diantaranya motivasi tersebut adalah penayangan video 

keberhasilan tokoh pendidikan di Indonesia dan tokoh 

pendidikan manca Negara dengan segenap 

penjuangannya dalam mengabdikan hidup dengan 

sepenuh jiwa raganya untuk ilmu pengetahuan.
6
 

Mengenai pentingnya kepribadian guru, Zakiah 

Daradjat (1982) dalarn Muhibbin Syah, menegaskan: 

“Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia 

menjadi pendidik atau pembina yang baik bagi anak 

didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau 

penghancur bagi masa depan anak didik terutama bagi 

anak didik yang masih kecil (tingkat sekolah dasar dan 

mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa 

(tingkat menengah)”. 

                                                             
6 Rofaa‟ah, Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran 

Dalam Perspekstif Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 73 
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Sedangkan menurut Hamalik yang dikutip 

Ridwan menyatakan bahwa “Kepribadian guru 

mernpunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap 

hidup kebiasaan-kebiasaan belajar para siswa”, yang 

dimaksud kepribadian di sini meliputi; pengetahuan, 

keterampilan, ideal, sikap dan persepsi yang dimiliki 

guru tentang orang lain. Harnalik juga mengemukakan 

sejumlah karakteristik guru yang disenangi para siswa 

adalah guru yang: (1) demokratis, (2) suka bekerja 

sama, (3) baik hati, (4) sabar, (5) adil, (6) konsisten, (7) 

bersifat terbuka, (8) suka menolong, (9) ramah tamah, 

(10) suka humor, (ii) memiliki bermacam ragam minat, 

(12) menguasai bahan pelajaran, (13) fleksibel, (14) 

menaruh minat yang baik terhadap siswa. Dan uraian di 

atas, jadi jelas bahwa kepribadian yang dimiliki oleh 

seorang guru itu akan berpengaruh terhadap 

kelangsungan belajar siswa baik langsung maupun 

secara tidak langsung. Maka dari itu, bagi seorang guru 

setidaknya mempunyai kepribadian yang unik dan 

menarik.
7
Hal ini sangat diperlukan di setiap sekolah 

untuk mencetak generasi yang religiusitas. Salah satu 

                                                             
7
Uci Sanusi Dan Rudi Ahmad, Ilmu Pendidikan Islam( 

Yogyakarta: Deepublish, 2012), 260 
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sekolah umum yang memiliki visi untuk mencetak 

generasi yang memiliki religiusitas adalah SMK Negeri 

2 Ponorogo. 

SMK Negeri 2 Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan negeri di Ponorogo terakreditasi A 

sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar formal. 

Komplek lembaga ini terletak di Jl. Laks. Yos Sudarso 

No. 21 A Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan peneliti di SMK Negeri  2 

Ponorogo siswa kelas XI memiliki tingkat religiusitas 

yang beragam dengan latar belakang siswa yang 

beragam pula. Hal ini terlihat ketika siswa melakukan 

kegiatan ibadah di sekolah, antusias mengikuti 

pembelajarannya sangat tinggi. Namun, ada beberapa 

siswa yang tidak melaksanakan ibadah, ketika 

pembelajaran PAI berlangsungpun, ada sebagian siswa 

yang tidak memperhatikan pembelajaran dan siswa 

tidak paham terhadap materi yang disampaikan.
8
Salah 

satu komponen pembelajaran yang memiliki waktu 

berinteraksi dengan siswa adalah guru di sekolah ini 

yang memiliki latar belakang yang beragam. 

                                                             
   

8
Observasi di SMKN 2 Ponorogo pada tanggal 30 April 2018. 
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Sebagai seorang muslim siswa diharapkan dapat 

memiliki religiusitas yang baik di sekolah dengan cara 

melaksanakan rutinitas keagamaan di sekolah tidak 

hanya sekedar mematuhi peraturan. Namun 

kenyataannya, belum semua siswa yang mengaku 

beragama Islam mau untuk menjalankan ibadah dengan 

baik ketika berada di sekolah, hanya sebagian siswa 

saja yang mau melaksanakan sholat sunnat, maupun 

sholat wajib di masjid sekolah. 

Menurut Gloc dan Stark (dalam Hood, 1996, 

dalam Rakhmat, 2003; Ancok & Nashori, 1994) ada 

lima aspek Religiusitas yaitu (1) Aspek ideologi (the 

ideological dimension) berkaitan dengan tingkatan 

seseorang dalam meyakini kebenaran ajaran agamanya 

(religious belief). Tiap-tiap agama memiliki 

seperangkat keyakinan yang harus dipatuhi oleh 

penganutnya, misalnya kepercayaan adanya Tuhan, (2) 

Aspek ritualistik (the ritualistic dimension) yaitu tingkat 

kepatuhan seseorang mengerjakan kewajiban ritual 

sebagaimana yang diperintahkan dalam agamanya 

(religious practice), misalnya kewajiban bagi orang 

Islam seperti; sholat, zakat, puasa, pergi haji bila 

mampu, (3) Aspek eksperiensel (the experiential 
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dimension) yaitu tingkatan seseorang dalam merasakan 

dan mengalami perasaan-perasaan atau pengalaman-

pengalaman keagamaan (religious feeling). Semua 

agama memiliki harapan bagi individu penghayatannya 

akan mencapai suatu pengetahuan yang langsung 

mengenai realitas yang paling sejati atau mengalami 

emosi-emosi religius misalnya; merasa doanya 

dikabulkan, merasa diselamatkan Tuhan (4) Aspek 

intelektual (the intelectual dimension) berkaitan dengan 

tingkatan pengetahuan dan pemahaman seseorang 

terhadap ajaran agama yang dianutnya (religious 

knowledge), dan (5) Aspek konsekuensial (the 

consequential dimension) yaitu aspek yang mengukur 

sejauhmana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran 

agamanya dalam kehidupan sosial, yakni bagaimana 

individu berhubungan dengan dunia terutama dengan 

sesama manusia (religious effect)
9
 

Dari permasalahan di atas, mengakibatkan 

tingkat religusitas siswa kelas XI sangatlah beragam. 

Ada siswa yang tingkat religusitas siswa tinggi, ada 

yangtingkat religusitas siswa sedang, ada pula yang 

                                                             
9
 Nur Azizah, Jurnal Psikologi (Perilaku Moral dan Religiusitas 

Siswa Berlatar Belakang Pendidikan Umum dan Agama), (Yogyakarta: 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Volume 3), hlm 4 
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beberapa dari mereka yang tingkat religusitas siswa 

rendah. Jadi, melihat betapa pentingnya religiusitas 

siswa yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan 

siswa hal ini sangat disayangkan.
10

 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, 

penulis ingin mengetahui Pengaruh Kompetensi 

Kepribadian GuruPendidikan Agama Islam terhadap 

Tingkat Religiusitas Siswa, maka untuk menjawab 

masalah di atas penulis mengambil judul “Pengaruh 

Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap Tingkat Religiusitas Siswa Kelas XI 

di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang 

ingin diteliti, agar lebih fokus dan mendalam mengingat 

luasnya permasalahan yang ada dari banyak faktor yang 

mempengaruhi siswa. Penelitian ini memfokuskan pada 

permasalahan tingkat religiusitas siswa. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

                                                             
10

Ibid., 
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judul “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Tingkat Religiusitas 

Siswa Kelas XI di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan 

masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana tingkat religiusitas siswa kelas XI di 

SMK Negeri 2 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019? 

3. Apakah kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama Islam berpengaruh signifikan terhadap 

religiusitas siswa kelas XI di SMK Negeri 2 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi 

kepribadian guru pendidikan agama islam di SMK 

Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat religiusitas siswa 

kelas XI di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian guru pendidikan agama 

islam terhadap tingkat religiusitas siswa kelas XI di 

SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun 

manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya 

mengenai Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islamterhadap Tingkat 

Religiusitas Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, sebagai bahan kajian untuk 

mengembangkan penalaran, ilmu pengetahuan 

dan perpaduan ilmu yang diterima dibangku 

kuliah dengan kenyataan di lapangan, 

khususnya kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama Islam terhadap religiusitas 

siswa SMK Negeri 2 Ponorogo. 

b. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

sekolah (Kepala Sekolah) dalam mengetahui 

kompetensi profesional guru pendidikan agama 

Islam terhadap religiusitas siswa SMK Negeri 2 

Ponorogo. 

c. Bagi Guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1) Mendorong untuk meningkatkan 

kepribadian guru dalam proses belajar 

mengajar. 

2) Menumbuhkan wawasan berfikir dalam 

belajar mengajar. 

3) Meningkatkan kualitas dalam belajar 

mengajar 
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d. Bagi siswa, diharapakan dapat meningkatkan 

religiusitas dalam kesehariaan sebagai bekal 

kelak. 

F. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian 

kuantitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi: 

Bab pertama, bab ini berisi tentang pendahuluan 

yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemaparan 

data. 

Bab kedua, bab ini berisi tentang kajian teoritik, 

yang berisi tentang landasan teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan 

hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga, bab ini berisi tentang metode 

penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, populasi 

dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat, bab ini berisi tentang temuan dan 

hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi 
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penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti dari 

hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang 

diteliti antara lain: 

1. Hakim Al Aziz pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh 

Pendidikan Agama Islam dan Motivasi Beragama 

Terhadap Religiusitas Siswa Kelas VIII MTsN Rejosari 

Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017”. Hasil 

dari penelitian tersebut ialah: 

a. Ada pengaruh yang signifikan pendidikan agama 

Islam terhadap tingkat religiusitas siswa kelas VIII 

MTsN Rejosari Kebonsari Madiun tahun pelajaran 

2016/2017. Besar pengaruhnya adalah 45,1%, 

sedangkan 54.9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak sedang diteliti. 

b. Ada pengaruh yang signifikan motivasi beragama 

terhadap tingkat religiusitas siswa kelas VIII MTsN 

Rejosari Kebonsari Madiun tahun pelajaran 

2016/2017. Besar pengaruhnya adalah 56,1%, 
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sedangkan 43,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak sedang diteliti. 

c. Ada pengaruh yang signifikan pendidikan agama 

Islam dan motivasi beragama terhadap tingkat 

religiusitas siswa kelas VIII MTsN Rejosari Kebonsari 

Madiun tahun pelajaran 2016/2017. Besar 

pengaruhnya adalah 61,2%, sedangkan 38,8% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang 

diteliti.
11

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu sama-sama menjadikan religiusitas 

siswa sebagai variabel yang dipengaruhi. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu, jika penelitian ini meneliti 

tentangmotivasi beragama terhadap tingkat religiusitas 

siswa. Maka dalam penelitian yang dilakukan, yang 

diteliti adalah pengaruh kompetensi kepribadian guru 

terhadap religiusitas siswa. 

2. Muhammad Wahyudinpada tahun 2017 dengan judul 

“Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Budaya Religius 

                                                             
11

 Hakim Al Aziz, “judul Pengaruh Pendidikan Agama Islam dan 

Motivasi Beragama terhadap Religiusitas Siswa Kelas VIII MTSN Rejosari, 

Kebonsari, Madiun, Tahun Pelajaran 2016/2017”, (Skripsi, STAIN, 

Ponorogo, 2015), 161 
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Siswa Melalui Kegiatan Jum’at Pagi di SMP Negeri 1 

Kec.Mlarak”.  

Hasil dari penelitian tersebut ialah: 

a) Bahwa tugas dan fungsi guru dalam kegiatan jum‟at 

pagi di SMPN 1 Mlarak yaitu guru harus 

berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang ada berada 

di sekolah agar menjadi contoh bagi para muridnya. 

Guru mempunyai tanggung jawab kepada semua 

siswa-siswi individu maupun kelompok untuk supaya 

beriman kepada Allah dan melaksanakan syari‟at-Nya, 

selain itu juga guru berfungsi sebagai pengawas dan 

bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan jum‟at 

pagi. 

b) Dengan demikian faktor pendukung dari kegiatan 

jum‟at pagi diantaranya, siswa sebagian besar berasal 

dari lingkungan muslim, SMP Negeri 1 kec. Mlarak 

juga merupakan satu-satunya sekolah yang Negeri dan 

dikelilingi oleh pondok-pondok pesantren, dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana ibadah yang memadai, 

dibiasakan dengan 3 S (Senyum, Sapa, Salam) 

sedangkan faktor penghambat dari kegiatan jum‟at 

pagi kurangnya tenaga pendidik yang berkecimpung 
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dalam kegiatan ini, kurangnya antusias atau partisipasi 

dari peserta didik. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu sama-sama menjadikan religiusitas 

siswa sebagai variabel yang diteliti. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu, jika penelitian ini meneliti tentang 

meningkatkan budaya religius siswa dengan kegiatan 

jum‟at pagi. Maka dalam penelitian yang dilakukan, yang 

diteliti adalah pengaruh kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam terhadap religiusitas siswa.
12

 

3. Ardana Tyas Kusuma Murtipada tahun 2017 dengan 

judul “Mengembangkan Budaya Religius Melalui 

Keteladanan Guru di Lingkungan Sekolah SDN 2 

Tonatan kabupaten Ponorogo ”.  

Hasil dari penelitian tersebut ialah: 

a) Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius di lingkungan 

sekolah SDN 2 Tonatan adalah dengan melalui 

kegiatan-kegiatan religius kegiatan yang rutin 

dilaksanakan seperti mengadakan TPA di sore hari, 

                                                             
12

Muhammad Wahyudinpada “Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan 

Budaya Religius Siswa Melalui Kegiatan Jum’at Pagi di SMP Negeri 1 

Kec.Mlarak”. (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2017), 67. 
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membiasakan siswa melaksanakan sholat dhuha pada 

hari rabu dan kamis, mengadakan pondok Ramadhan 

rutin, mengadakan pelatihan penyembelihan hewan 

qurban setiap hari raya idul adha serta mengadakan 

takbir bersama setiap malam menjelang hari raya 

islam. Selain kegiatan besar diatas, kepala sekolah 

menghimbau setiap wali kelas untuk memiliki inisiatif 

dalam menciptakan budaya religius di dalam maupun 

di luar kelas sedangkan ketika di luar kelas kepala 

sekolah selalu menanamkan sikap disiplin dalam 

beribadah serta menunjukkan akhlak dan perlaku yang 

baik kepada siswa. 

b) Upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam 

mengembangkan budaya religius dilingkungan 

sekolah SDN 2 Tonatan dapat dibagi menjadi 3 

bagian. Yaitu, pembiasaan keteladanan yang 

dilakukan oleh pendidik dicerminkan melalui tindakan 

verbal maupun non verbal. Seperti berpakaian rapi, 

bersikap santun, berbicara sopan, membiasakan diri 

bersikap disiplin dalam beribadah dan membudayakan 

senyum sapa dan salam 3(S). Pembiasaan spontan 

yang dilakukan misalnya ketika ada siswa yang 

kurang disiplin, maka pendidik akan memberikan 
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teguran, dan apabila siswa bersikap baik dan santun 

maka pendidik akan memberikan pujian. Sedangkan 

pembiasaan rutin dilakukan oleh guru ada kegiatan 

keagamaan berlangsung secara rutin. Dalam 

penerapannya pendidik selalu berpartisipasi secara 

langsung bersama dengan siswa. 

c) Pelaksanaan keteladanan guru mampu 

mengembangkan budaya religius dilingkungan SDN 2 

Tonatan kecamatan Ponorogo. Hal ini karena 

pemberian teladan akan berdampak secara langsung 

dan sangat baik dalam memotivasi semangat siswa 

dalam belajar dan beribadah. Dengan adanya teladan, 

siswa mendapatkan pembelajaran secara nyata bukan 

hanya sekedar teori. Sehingga dengan adanya 

keteladanan guru, maka suasana religius yang 

dibentuk oleh pihak sekolah semakin membekas 

dalam ingatan siswa dan menjadi kebiasaan yang 

mampu mengembangkan budaya religius di 

lingkungan SDN 2 Tonatan. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu sama-sama menjadikan religiusitas 

siswa sebagai variabel yang diteliti.Sedangkan perbedaan 

dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
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yaitu, jika penelitian ini meneliti tentang meningkatkan 

budaya religius siswa dengan keteladanan guru. Maka 

dalam penelitian yang dilakukan, yang diteliti adalah 

pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam terhadap religiusitas siswa.
13

 

B. Landasan Teori 

1. Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama 

Islam 

a. Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam 

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna 

mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapk
14

 Kompetensi kepribadian 

adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku 

pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki 

nilai-nlai luhur sehingga terpancar dalam perilaku 

sehari-hari.
15

 

                                                             
13

Ardana Tyas Kusuma Murti “Mengembangkan Budaya Religius 

Melalui Keteladanan Guru di Lingkungan Sekolah SDN 2 Tonatan 

kabupaten Ponorogo ”. (Skripsi IAIN Ponorogo, 72) 
14

Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional Dan Ber Etika. 

(Yogyakarta: Grha Guru Printika, 2013), 29. 
15

 Djama‟an satori dkk, Profesi Keguruan (akarta: Universitas 

Terbuka, 2011),2.5. 
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Kompetensi kepribadian merupakan 

kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia.
16

 

Dalam Undang-undang dan peraturan 

Pemerintah tentang Pendidikan guru dan dosen pada 

pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan kompetensi kepribadian guru adalah 

kemampuan kepribadian yang mantab, arif dan 

berwibawa serta berakhlak mulia dan menjadi 

teladan bagi peserta didik.
17

 

Dari berbagai penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian guru 

adalah perilaku pribadi guru yang mantab, arif, 

berwibawa serta berakhlak mulia dan menjadi 

teladan bagi peserta didik di sekolah maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, 

                                                             
16

Martinis Yamain & Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: BP 

Press, 201o), 8. 
17

 Departemenn Pendidikan Nasional, Undang-undang dan peraturan 

pemerintah RI tentang Pendidikan (Jakarta: 2006), 131. 
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pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di 

masa yang akan datang.
18

 

Pendidikan Agama Islam adalah aktivitas 

bimbingan yang disengaja untuk mencapai 

kepribadian muslim, baik yang berkenaan dengan 

dimensi jasmani, rohani, akal, maupun moral.
19

 

Jadi, Kompetensi Kepribadian Guru Agama 

Islam merupakan perilaku pribadi guru agama islam 

yang mantab, arif, berwibawa serta berakhlak mulia 

yang menjadi teladan bagi peserta didik di sekolah 

maupun dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai 

kepribadian muslim, baik yang berkenaan dengan 

dimensi jasmani, rohani, akal, maupun moral. 

b. Macam-macam Kompetensi Kepribadian Guru 

1. Memiliki kepribadian mantap dan stabil 

Dalam hal ini, guru dituntut untuk bertindak 

sesuai dengan norma hukum dan norma sosial. 

Jangan sampai seorang pendidik melakukan 

tindakan-tindakan yang terpuji, kurang profesional, 

atau bertindak tidak senonoh. Misalnya, adanya 
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Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), 21.  
19

Ibid., hal 21 
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oknum guru yang menghamili siswanya, minum-

minuman keras, narkoba, penipuan, pencurian, dan 

aktivitas lain yang merusak citra sebagai pendidik.
20

 

Subkompetensi kepribadian yang mantap dan 

stabil  

a. Bertindak sesuai norma hukum 

b. Bertindak sesuai norma social dan bangga sebagai 

guru 

c. Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai 

norma
21

 

 

2. Memiliki kepribadian yang arif 

Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui 

tindakan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan 

masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam 

berfikir dan bertindak.
22

 

Kepribadian yang arif memiliki indikator 

esensial:  

                                                             
20

Jamil suprihatiningrum, Guru Profesionalisasi Pedoman Kerja, 

Kualifikasi, & Kompetensi Guru (Jogjakarta: Ar Ruzz media, 2013), 106. 
21

Sudarwan Danim. Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru 

(Bandung: Al Fabeta, 2013), 26. 
22

Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesionalisasi Pedoman Kerja, 

Kualifikasi, & Kompetensi Guru, 107. 
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a. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan 

masyarakat  

b. Menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan 

bertindak
23

 

3. Memiliki kepribadian yang berwibawa 

Kepribadian yang berwibawa ditunjukkan oleh 

perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa 

disegani.
24

 

Subkometensi kepribadian yang berwibawa 

memiliki indikator esensial: 

a. Memiliki perilaku yang berpengaruh positif 

terhadap peserta didik  

b. Memiliki perilaku yang disegani
25

 

4. Berakhak mulia dan dapat menjadi teladan 

Dalam istilah bahasa Jawa, guru artinya 

“digugu lan ditiru”. Kata ditiru berarti dicontoh atau 
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Sudarwan Danim.Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru, 26. 
24

Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesionalisasi Pedoman Kerja, 

Kualifikasi, & Kompetensi Guru, 107. 
25

Sudarwan Danim.Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru, 26. 
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dalam arti lain diteadani. Sebagai teladan, guru 

menjadi sorotan siswa dalam gerak-geriknya.
26

 

Subkompetensi menjadi teladan bagi siswa 

memiliki indikator esensial:  

a. Bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan 

taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong) 

b. Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik 

c. Memiliki akhlak mulia  

Penasehat.Niat pertama dan utama seorang 

guru bukanlah berorientasi pada dunia, terapi 

akhirat, Yaitu, niat untuk beribadah kepada Allah. 

Dengan niat yag ikhlas, maka guru akan bertindak 

sesuai dengan norma agama dan menghadapi segala 

permasalahan dengan sabar karena mengharap ridha 

Allah Swt.
27

 

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya 

harus memiiki sikap dan kepribadian utuh yang 

dapat dijadikan tokoh panutan dalam seluruh segi 

kehdupannya. Karena guru harus selalu berusaha 

memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar 
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Jamil Suprihatiningrum,Guru Profesionalisasi Pedoman Kerja, 

Kualifikasi, & Kompetensi Guru, 107. 
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dapat mengangkat citra baik dan kewibawaanya, 

terutama di depan murid-muridnya. Kompetensi 

pribadi menurut usman (2004) meliputi (1) 

kemampuan mengembangkan kepribadian, (2) 

kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, dan (3) 

kemampuan melaksanakan bimbingan dan 

penyuluhan.Kompetensi kepribadian terkait dengan 

penampilan sosok guru sebagai individu yang 

mempunyai kedisiplinan, berpenampilan baik, 

bertanggungjawab, memiliki komitmen, dan menjadi 

teladan.
28

 

Pemahaman kompetensi kepribadian guru 

dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Bertindak sesuai dengan norma agama. hukum. 

sosial, dan kebudayaan nasional. Yang mencakup:  

a) Menghargai peserta didik tanpa membedakan 

keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, 

daerah asal. dan gender,  

b) Bersikap sesuai dengan norma agama yang 

dianut. hukum dan norma sosial yang berlaku 
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Syaiful sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), 54. 
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dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional 

Indonesia yang beragam.  

c) Berperilaku jujur. tegas dan manusiawi.  

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat. Yang meliputi:  

a) Berperilaku yang meneerminkan ketakwaan 

dan akhlak mulia, b) Berperilaku yang dapat 

diteladani oleh peserta didik dan anggota 

masyarakat di sekitarnya. 

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang 

meliputi:  

a) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

b) Menampilkan diri sebagal pribadi stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa.  

4. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang 

meliputi:  

a) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang 

tinggi,  

b) Bangga menjadi guru dan pereaya pada din 

sendiri. Dan  
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5.Menunjukkan etos kerja.tanggung jawab yang 

tinggi. rasa bangga menjadi guru. dan rasa 

percaya diri. Yang meliputi:  

a) Bekerja mandiri secara professional,  

b) Memahami kode etik profesi guru dan  

c) Menerapkan kode etik profesi guru.  

Guru juga memberikan berbagai macam 

motivasi sebagai penunjang keberhasilan dalam 

melaksanakan tugasnya, diantaranya motivasi tersebut 

adalah penayangan video keberhasilan tokoh 

pendidikan di Indonesia dan tokoh pendidikan manca 

Negara dengan segenap penjuangannya dalam 

mengabdikan hidup dengan sepenuh jiwa raganya untuk 

ilmu pengetahuan. Kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, 

dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. 

Menurut Zakiyah Darajat seperti yang dikutip Muhibbin 

Syah menegaskan bahwa kepribadian-kepribadian 

seorang guru yang akan menentukan apakah Ia menjadi 

pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, 

ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi 

masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik 

yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang 
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sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat 

menengah).  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 

14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 

dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah 

“kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak 

mulia. arif. dan berwibawa serta menjadi teladan 

peserta didik”. Motivasi adalah suatu syarat mutlak 

untuk belajar. Banyak kita temui di sekolah banyak 

peserta didik yang malas, tidak disiplin, suka 

membolos, suka mencontek dan lain sebagainya. Dalam 

hal demikian seorang guru tidak berhasil dalam 

memberikan motivasi. Karena motivasi tidak cukup 

diberikan lewat ucapan tetapi lewat tindakan dan 

teladan yang baik dan para guru. O!eh karenanya 

seorang guru harusnya memiliki kepribadian yang balk 

yang bisa memahami akan dirinya. peserta didiknya. 

teman sejawatnya, atasnya. lingkungan dan 

masyarakatnya
29

.  

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam 
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Rofaah, Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan 

Pembelajaran Dalam Perspektif Islam, 73-74 
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kegiatan pembelajaran.Pribadi guru juga sangat 

berperan dalam membentuk pribadi makhluk yang suka 

mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya 

dalam membentuk pribadinya. Semua itu menunjukkan 

bahawa kompetensi personal atau kepribadian guru 

sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam 

pembentukan pribadinya. Oleh karena itu wajar, ketika 

orang tua mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah akan 

mencari tahu dulu siapa guru-guru yang membimbing 

anaknya
30

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi 

kepribadian 

Menurut Monks, dkk (1990), ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kompetensi intrpersonal, yaitu: 

a. Umur atau kematangan seseorang. Konformisme semakin 

besar dengan bertambahnya usia 

b. Status ekonomi akan mempengaruhi kepribadian karena 

bila seseoang memiliki status ekonomi yang mapan maka 

rasa nyaman dan percaya diri akan tumbuh 

c. Motivasi diri. Adanya dorongan untuk memiliki status 

seperti inilah yang akan menyebabkan seseorang 

berinteraksi dengan orang lain, individu akan menemukan 
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Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 

(Bandung: PT. Remadja Rosdakarya) 48. 
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kekuatan dalam mempertahankan dirinya di dalam 

lingkungan sosial 

d. Keadaan keluarga dan lingkungan. Suasana rumah yang 

sangat tidak menyenangkan dan tekanan dari orang tua 

akan membentuk sebuah karakter individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungan 

e. Pendidikan. Pendidikan yang tinggi adalah salah satu 

faktor dalam interaksi teman sebaya karena orang yang 

berpendidikan tinggi mempunyai wawasan dan 

pengetahuan yang luas, yang mendukung dalam 

pergaulannya.
31

 

 

2. Religiusitas Siswa 

a. Pengertian Religiusitas 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata 

religious berarti hal yang bersifat religi, bersifat 

keagamaan: religi kepercayaan akan adanya 

kekuatan adikodrati di atas manusia: kepercayaan 

(animisme, dinamisme): agama.
32

Religiusitas adalah 

perilaku religi (keagamaan) yang melibatkan semua 

aspek psikologis dan behavior seseorang. Dan dalam 
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kata serapan bahasa Indonesia religiosity ditulis 

dengan religiusitas dan religious hanya 

diterjemahkan dengan kata keberagamaan, 

sedangkan istilah religiusitas dianggap sama dengan 

keberagamaan.
33

 

Religiusitas menekankan sikap spiritual 

individu untuk menghayati agama yang dipeluknya 

dengan sungguhs ungguh, narnun pada saat yang 

sama juga tidak terlalu menekankan jenis agarna 

yang dianutnya. Indonesia akan selalu bersedia 

rnengapresiasi religiusitas pemeluk agama yang 

berbeda. hal ini rnenjadi modal sosial yang penting 

dalam menghidupi keberagaman agama yang 

menjadi salah satu pilar utama dalam kemajernukan 

masyarakal. Indonesia. Kedua, religiusitas 

memastikan kepercayaan orang Indonesia kepada 

Tuhan
34

. 
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Poerdarminto, kamus umum bahasa Indonesia (Jakarta: balai 

pustaka,1993), 337. 
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 Tim Pusat Studi Pancasila UGM, Membangun 

Kedaulatan Bangsa Melalui Nilai- Nilai Pancasila ( 

Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, 2015), 79 



36 

b. Kriteria kematangan religiusitas 

Hawari menyebutkan ciri seseorang yang 

memiliki religiusitas yang tinggi, yaitu: 

a) Merasa resah dan gelisah manakala tidak melakukan 

sesuatu yang diperintahkan Allah atau melakukan 

sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Ia akan merasa 

malu ketika berbuat sesuatu yang tidak baik 

meskipun tak seorangpun melihatnya. Selain itu ia 

juga selalu ingat kepada Allah, perasaannya tenang 

dan aman karena merasa dilindungi oleh Dzat yang 

Maha Perkasa lagi Bijaksana. 

b) Selalu merasa bahwa segala tingkah laku dan 

ucapannya ada yang mengontrol. Oleh sebab itu, 

mereka selalu berhati-hati dalam bertindak dan 

berucap. 

c) Melakukan pengamalan agama seperti yang 

dicontohkan oleh para Nabi, karena hal tersebut 

dapat memberikan rasa tenang dan terlindungi bagi 

pemeluknya. 

d) Memiliki jiwa yang sehat sehingga mampu 

membedakan mana yang baik dan buruk bagi 

pemeluknya. 
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e) Selalu melakukan aktivitas-aktifitas positif dalam 

kehidupannya, walaupun aktivitas tersebut tidak 

mendatangkan keuntungan materi dalan kehidupan 

dunianya. Hal ini dikarenakan ia memiliki kontrol 

diri yang baik sehingga timbul kesadaran bahwa 

apapun yang ia lakukan pasti akan mendapatkan 

balasan dari Allah. 

f) Memiliki kesadaran bahwa ada batas-batas maksimal 

yang tidak mungkin dicapainya, karena ia menyadari 

bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kehendak 

Allah dan tidak mudah mengalami stress ketika 

mengalami kegagalan serta tidak pula 

menyombongkan diri ketika sukses, karena ia yakin 

bahwa kegagalan maupun kesuksesan pada dasarnya 

merupakan ketentuan Allah.
35

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Religiusitas atau keagamaan seseorang 

ditentukan dari banyak hal, diantaranya: pendidikan 

keluarga, pengalaman dan latihan-latihan yang 

dilakukan pada waktu kita kecil atau pada masa 
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kanak-kanak. Seorang remaja yang pada masa 

kecilnya mendapat pengalaman-pengalaman agama 

dari kedua orang tuanya, lingkungan sosial dan 

teman-teman yang taat menjalani perintah agama 

serta mendapat pendidikan agama baik di rumah 

maupun disekolah, sangat berbeda dengan anak yang 

tidak pernah mendapatkan pendidikan agama dimasa 

kecilnya, maka pada dewasanya ia tidak akan 

merasakan betapa pentingnya agama dalam 

hidupnya. Orang yang mendapatkan pendidikan 

agama baik dirumah maupun disekolah dan 

masyarakat, maka orang tersebut mempunyai 

kecenderungan hidup dalam aturan-aturan agama, 

terbiasa menjalankan ibadah dan takut melanggar 

larangan-larangan agama.
36

 

Religiusitas menurut Thouless dipengaruhi oleh 

berbagai faktor antara lain: 

1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan 

berbagai tekanan sosial (faktor sosial) ini 

mencakup semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan sikap keagamaan itu, termasuk 
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pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, 

tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk 

menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat 

dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu.
37

 

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata 

pendidikan berasal dan kata „didik‟ dan 

mendapat imbuhan „pe‟ dan akhiran „an‟, maka 

kata pendidikan mempunyai arti proses atau 

cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa 

definisi pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan.  

Pada dasarnya pengertian pendidikan ( 

UUSISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
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keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat. Proses belajar ialah proses untuk 

meningkatkan kepribadian (personality) dengan 

jalan berusaha mendapatkan pengertian baru, 

nilai-nilai baru, dan kecakapan baru, sehingga Ia 

dapat berbuat yang lebih sukses dalarn 

rnenghadapi kontradiksi-kontradiksi dalam 

hidup. 

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak 

Pendidikan Nasional indonesia) menjelaskan 

tentang pengertian pendidikan yaitu: 

“Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup 

tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapatlah rnencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi- tingginya.” 

Sedangkan menurut H. Home, 

“pendidikan adalah proses yang terus menerus 

(abadi) dan penyesuaian yang lebih tinggi bagi 

makhluk manusia yang telah berkembang secara 

fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada 
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tuhan, seperti terinanifestasi dalam alam sekitar 

intelektual, emosional dan kemanusiaan dan 

manusia
38

.  

Dan beberapa pengertian pendidikan 

menurut ahli tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Pendidikan adalah bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan oleh pendidik 

kepada perkembangan peserta didik untuk 

mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar 

anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya 

sendiri tidak dengan bantuan orang lain.  

Pendidikan juga proses membimbing 

manusia dari kegelapan, kebodohan, dan 

pencerahan pengetahuan. Dalam arti luas, 

pendidikan baik formal maupun yang informal 

meliputi segala hal yang memperluas 

pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri 

dan tentang dunia tempat mereka hidup. 

Hakikat dan tujuan pendidikan erat 

hubungannya dengan tanggapan hidup, 

demikian juga cara-cara melakukan pendidikan 

dalam praktek. Pendidikan dapat diwujudkan 
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dalam berbagai cara baik yang positif atau 

negatif. Cara-cara positif: Memberi teladan 

baik, latihan untuk membentuk kebiasaan, 

memberi perintah, memberi pujian dan hadiah.
39

 

Pendidikan di sekolah memberi 

pengaruh besar pada tumbuh kembang 

kepribadian siswa terutama dalam aspek relgius. 

Meskipun begitu perlu disadari bahwa 

pendidikan nilai/ karakter tidak cukup hanya 

berhenti di kelas. Pada waktu bersamaan, 

kehidupan sehari-hari terutama sekali di sekolah 

harus mendukung nilai-nilai luhur tadi. Selain 

itu, sebanyak mungkin nilai-nilai itu diarahkan 

menjadi peraturan yang menjadi acuan bersama 

komunitas sekolah. Pendidikan moralitas tidak 

cukup hanya mendasarkan sanksi masyarakat 

yang kini sudah hampir pudar, namun ada 

sanksi lain, salah satunya adalah peraturan 

Sekolah. Ini karena pendidikan agama di 

sekolah pada dasarnya tidak hanya meluluskan 

anak dalam pelajaran agama. 
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Menurut A. Qodri A. Azizy, ada empat 

sasaran yang sekaligus menjadi arah pendidikan 

agama yang perlu mendapatkan perhatian. 

Pertama, pendidikan agama di sekolah umum 

hendaknya mampu mengajarkan akidah kepada 

anak didik sebagai landasan keberagarnaannya. 

Kedua, pendidikan agama mengajarkan kepada 

anak didik pengetahuan tentang ajaran agama 

Islam. Ketiga, pendidikan agama di sekolah 

umum harus mampu mengajarkan agama 

sebagai landasan atau dasar bagi semua mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah. Keempat, 

pendidikan agama yang diberikan kepada anak 

didik harus menjadi landasan moral kehidupan 

sehari-hari.
40

 

2) Berbagai pengalaman yang dialami oleh 

seseorang dalam membentuk sikap keagamaan 

terutama pengalaman-pengalaman seperti: 

keindahan, keselarasan dan kebaikan di dunia 

lain (faktor alamiah) seperti menjalin hubungan 

yang baik pada sesama dengan saling menolong, 
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adanya konflik moral (faktor moral) seperti: 

mendapatkan tekanan-tekanan dari lingkungan 

dan pengalaman emosional keagamaan (faktor 

afektif) seperti: perasaan mendapat peringatan 

atau pertolongan dari Tuhan.
41

 

Guru memiliki latar belakang pendidikan 

keilmuan sehingga memiliki keahilan secara 

akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem 

pengelolaan pembelajaran yang berbasic subjek 

(mata pelajaran), guru seharusnya memiliki 

kesesuaian antara latar belakang keilmuan 

dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru 

memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara 

otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan ijazah akademik dan ijazah keahilan 

mengajar (akta mengajar) dan lembaga 

pendidikan yang diakreditasi pemerintah. 

Guru memiliki pemahaman akan 

psikologi perkembangan anak, sehingga 

mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat 

yang dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat 
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membimbing anak melewati masam aca sulit 

dalam usia yang dialami anak. Selain itu, Guru 

memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap 

latar belakang pribadi anak, sehingga dapat 

mengidentifikasi masalah siswa.
42

 

3) Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagaian 

timbul dari kebutuhan yang tidak terpenuhi 

terutama kebutuhan terhadap keagamaan, cinta 

kasih, harga diri dan ancaman kematian. 

4) Berbagai proses pemikiran verbal atau proses 

intelektual dimana faktor ini juga dapat 

mempengaruhi religiusitas individu. Manusia 

adalah makhluk yang dapat berfikir, sehingga 

manusia akan memikirkan tentang keyakinan-

keyakinan dan agama yang dianutnya.
43

 

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran 

verbal atau rasionalisasi berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa setiap individu 

memiliki tingkat religiusitas yang berbeda-beda 

dan tingkat religiusitas bisa dipengaruhi 2 
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macam faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.  

Faktor internal yaitu pengalaman-

pengalaman spiritual, kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan, kebutuhan akan 

cinta kasih,  kebutuhan untuk memperoleh 

harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena 

ancaman kematian, sedangkan 

Faktor eksternal yaitu pengaruh pendidikan 

dan pengajaran dan berbagai tekanan sosial 

dan faktor intelektualitas.
44

 

 

3. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Religiusitas 

Siswa 

Kompetensi guru/ pendidik adalah segala 

kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik/ guru 
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misalnya persyaratan, sifat, kepribadian, sehingga dia 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
45

 

Apabila kompetensi guru memadai, maka guru 

akan mampu menanamkan nilai-nilai dan melaksanakan 

pendidikan nilai kepada peserta didik dengan baik, dan 

dilakukan dengan hati. Guru harus mempunyai 

kompetensi untuk melakukan interaksi sosial dengan 

peserta didik. Tanpa melakukan interaksi sosial dan 

mendekati peserta didik, maka pendidikan nilai tidak 

akan berhasil.
46

 

Keteladanan dari pendidik juga merupakan faktor 

yang penting dalam penanaman nilai-nilai religius. 

Tanpa keteladanan dari pendidik, maka peserta didik 

akan bermoral yang bejat dan tidak mempunyai budi 

pekerti yang luhur. Maka dari itu terdapat istilah, guru 

kencing berdiri, murid kencing berlari.
47

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, 

maka dihasilkan kerangka berfikir, sebagai berikut: 
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1. Jika kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam tinggi, maka religiusitas siswa 

tinggi. 

2. Jika kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam rendah, maka religiusitas siswa 

rendah. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam sebuah kalimat pertanyaan. 

Dikatakan jawaban sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori-teori yang  relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat 

diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

penelitian, belum dikatakan sebagai jawaban yang empirik 

dengan data yang sesuai dengan fakta dilapangan.
48
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Berdasarkan kerangka berfikir di atas, hipotesis 

statistik pada penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Nihil (Ho) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan 

kompetensi kepribadian guru pendidikan agama 

islam terhadap religiusitas siswa kelas XI di 

SMKNegeri 2 Ponorogo Tahun ajaran 2018/2019. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikankompetensi 

kepribadian guru pendidikan agama 

islamterhadap religiusitas siswa kelas XI 

SMKNegeri 2 Ponorogo Tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
49

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang datanya berupa angka-angka, untuk 

menganalisis data yang terkumpul menggunakan analisis 

regresi linier berganda yaitu untuk mengetahui apakah 

seluruh variabel bebas atau independen yang ada dalam 

model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel 

terikat atau dependennya.
50

Jenis penelitiannya adalah 

penelitian ekspost facto adalah penelitian dengan 

melakukan penyelidikan secara empiris dan sistematik, 

dimana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung 

terhadap variabel-variabel bebas (independent variables), 

karena fenomena sukar dimanipulasi.
51

Sedangkan untuk 

analisis data dalam penelitian ini analisis yang digunakan 

yaitu analisis data secara kuantitatif yang menggunakan 
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analisis regresi linier sederhana yaitu suatu teknik statistik 

parametrik yang digunakan untuk menguji pertautan 2 

buah prediktor (X) dengan variabel kriterium (Y). 

Berdasarkan hubungan antar variabelnya, maka 

macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Variabel bebas (independen), yaitu suatu variabel yang 

apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan 

variabel lain, maka variabel lain itu (diduga) akan dapat 

berubah dalam keragamannya. 

2. Variabel terikat (dependent), yaitu variabel yang 

berubah karena pengaruh variabel bebas.
52

 

Dalam penelitian ini terdiri dari 1 variabel 

dependen dan 1 variabel independen. Variabel 

dependennya adalah tingkat religiusitas siswa (Y), dan 

variabel independennya adalah kepribadian guru 

pendidikan agama islam (X). Dalam penelitian ini 

menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif dan 

jenis penelitian expost facto, karena gejala yang diamati 

sudah ada secara wajar, dan tidak dilakukan melalui 

proses manipulasi. Secara sederhana penelitian expost 

facto peneliti menyelidiki permasalahan dengan 
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mempelajari atau meninjau variabel-variabel. 

Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2 Ponoogo 

yang terletak di Jl. Laks. Yos Sudarso No. 21 A Kec. 

Ponorogo Kab. Ponorogo, dan ditujukan untuk siswa kelas 

XI tahun ajaran 2018/2019.Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru 

pendidikan agama islam terhadap tingkat religiusitas siswa 

kelas XI. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
53

Hal ini sejalan dengan Suharsimi 
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Arikunto yang menyatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Apabila seorang peneliti 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.
54

Dalam penelitian ini populasinya adalah 

seluruh siswa kelas XI  SMKNegeri 2 Ponorogo yang 

berjumlah 382 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
55

Teknik pemilihan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik sample acak 

(random sampling) yaitu meneliti populasi 

dengan pengambilan sampel secara acak.
56

 Untuk 

sekedar ancer-ancer maka 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: 
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a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga 

dan dana 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari 

setiap subjek, karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya dana. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh 

peneliti. Untuk penelitian yang resikonya 

besar, tentu saja jika sample besar, hasilnya 

akan lebih baik.
57

 

Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah 25% dari jumlah populasi, jadi 

jumlah sampel dari penelitian ini adalah 96. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrument. Jadi, 

instrument adalah alat untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati (variablepenelitian). Peneliti 

menggunakan instrument untuk mengumpulkan data.
58

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data tentang kompetensi kepribadian guru pendidikan 

agama islam SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

2. Data tentang tingkat religiusitas siswa kelas XI di SMK 

Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Item 

Sebelum 

Uji Coba 

Item 

Setelah 

Uji 

Coba 

K
o
m

p
et

en
si

 K
ep

ri
b
ad

ia
n
 G

u
ru

 P
en

d
id

ik
an

 A
g
am

a 
Is

la
m

 

(X
)  

 

Bertinda

k sesuai 

dengan 

norma 

agama, 

hukum, 

sosial, 

dan 

budaya 

nasional 

1. Meghargai 

peserta didik 

tanpa 

membedakan 

kayakinan 

yang dianut, 

suku, adat 

istiadat, 

daerah asal, 

dan gender 

Angket 

1,2,3 1,2 

2. Bersikap 

sesuai dengan 

norma agama 

yang dianut, 

4,5,6 3 
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hukum dan 

norma sosial 

yang berlaku 

dalam 

masyarakat 

serta 

berbudaya 

nasional yang 

beragam. 

3. Berperilaku 

jujur, tegas 

dan 

manusiawi. 

7,8,9 4 

Menampi

lkan din 

sebagai 

pribadi 

yang 

jujur, 

berakhla

k mulia, 

teladan 

bagi 

peserta 

didik dan 

masyarak

at. 

1. Berperilaku 

yang 

mencerminkan 

ketaqwaan dan 

akhlak mulia. 

10,11,12 5,6 

2. Berperilaku 

yang dapat 

diteladani oleh 

peserta didik 

dan anggota 

masyarakat 

disekitarnya. 

13,14,15 7,8,9 
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Menampi

lkan din 

sebagai 

pribadi 

yang 

mantap, 

stabil, 

dewasa, 

arif dan 

berwiba

wa 

1. Menampilkan 

din sebagai 

pribadi yang 

mantap. 

 

16,17,18 10,11,1

2 

2. Memiliki din 

sebagai 

pribadi stabil, 

dewasa, arif 

dan wibawa. 

19,20,21 13,14 

Menjunj

ung 

tinggi 

kode etik 

profesi 

guru 

1. Menunjukkan 

etos kerja, 

tanggung jawab 

yang tinggi 

22,23,24 15 

2. Bangga menjadi 

guru dan 

percaya pada 

diri sendiri. 

25,26,27 16,17 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

Item 

Sebelum 

Uji Coba 

Item 

Setelah 

Uji 

Coba 

 Menunju

kkan etos 

kerja, 

tanggung 

jawab 

yang 

tinggi, 

rasa 

bangga 

menjadi 

guru, dan 

rasa 

percaya 

diri. 

1. Bekerja mandiri 

secara 

profesional. 

 28,29,30 18,19 

2. Memahami 

kode etik 

profesi guru 

 31,32,33 20 

3. Menerapkan 

kode etik 

profesi guru 

 34,35,36 21 

R
el

ig
iu

si
ta

s 
S

is
w

a
 

(Y
) 

Kriteria 

kematan

gan 

religiusit

as 

1. Merasa resah 

dan gelisah 

manakala tidak 

melakukan 

sesuatu yang 

diperintahkan 

Allah atau 

melakukan 

Angket 

1,2,3 1,2,3 
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sesuatu yang 

dilarang oleh-

Nya. 

2. Selalu merasa 

bahwa segala 

tingkah laku dan 

ucapannya ada 

yang 

mengontrol. 

4,5,6 4,5 

3. Melakukan 

pengamalan 

agama. 

7,8,9 6,7 

4. Memiliki jiwa 

yang sehat 

sehingga mampu 

membedakan 

mana yang baik 

dan buruk bagi 

dirinya. 

10,11,12 8,9,10 

5. Selalu 

melakukan 

aktivitas-

aktivitas positif 

dalam 

kehidupannya 

13,14,15 11,12,1

3 

6. Memiliki 

kesadaran bahwa 

16,17,18 14,15 
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ada batas-batas 

maksimal yang 

tidak mungkin 

dicapainya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket (Questionnaire) 

Kuesioner merupakan serangkaian atau daftar 

pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian 

dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket 

dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas atau 

peneliti.
59

 Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data menggunakan suatu daftar yang 

berisi serangkaian pertanyaan mengenai suatu hal dalam 

suatu bidang.
60

Dimana kuesioner tersebut terdapat beberapa 

macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah 
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penelitian yang hendak dipecahkan, disusun dan disebarkan 

ke responden untuk memperoleh informasi dilapangan.
61

 

Dengan demikian, kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaanatau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya, angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan 

pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden.
62

 

Angket ini digunakan untuk mengukur data 

kepribadian guru PAI (X), dalam meningkatkan religiusitas 

siswa (Y). Sedangkan, pengumpulan data menggunakan 

angket yang mengacu pada skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukurdijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijabarkan sebagai 
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titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan.
63

 

Pengumpulan data menggunakan angket yang 

mengacu pada skala Likert dengan skor sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Pedoman penilaian dalam  Skala  Likert 

PERNYATAAN 

JAWABAN 

SL 

(4) 

S 

(3) 

KK 

(2) 

TP 

(1) 

Saya rajin untuk mengerjakan 

sholat 
    

 

Pengumpulan data menggunakan angket dalam 

penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai 

kepribadian guru PAI, dan tingkat religiusitas siswa. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya artinya barang-barang 

tertulis.Dokumentasi tepat digunakan sebagai pengumpul 

data, apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari 

dokumen, buku, jurnal, laporan kegiatan, daftar nilai, kartu 

hasil studi, transkrip dan sebagainya.
64
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Teknik dokumentasi ini peneliti dimungkinkan 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber 

tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, 

dimana responden bertempat tinggal atau melakukan 

kegiatan sehari-harinya.
65

 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi atau data sekunder tentang profil sekolah, 

sejarah berdirinya sekolah,  struktur organisasi, data tentang 

guru, siswa, karyawan dan sarana prasarana yang ada 

diSMK Negeri 2 Ponorogo. 

3. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan 

yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 
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peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut 

diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.
66

 

Sutrisno Hadi mengemukakan, bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang paling penting adalah proses pengamatan dan 

ingatan.
67

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

sekunder tentang letak geografis SMK Negeri 2 Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data 

menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat 

data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat 

untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknis analisis data 

dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap 

data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi 

informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya 

dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data maupun 
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untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi(parameter) berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel (statistik).
68

 Teknis analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka 

teknik analisis data menggunakan statistik. Adapun analisis 

data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data 

yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid 

adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.
69

 

Secara mendasar, validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan 

mampu mengukur apa yang diukur. Suatu tes disebut valid 
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apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak dan 

seterusnya diukur. Jadi validitas itu merupakan tingkat 

ketepatan tes tersebut dalam mengukur materi dan perilaku 

yang harus diukur. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur 

instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi product moment. Adapun rumusnya adalah: 

)2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
Rxy






 

Keterangan:

 
xyR

 
: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

 
N : Jumlah responden

 ∑X  : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : Jumlah seluruh nilai Y

 XY : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

ApabilaRxy rtabel , maka kesimpulannya item kuesioner 

tersebut valid. Apabila Rxy rtabel, maka kesimpulannya item 

kuesioner tersebut tidak valid. 

Dalam hal analisis item ini, Masrur sebagaimana 

dikutip dari Sugiyono menyatakan “Teknik korelasi 

menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan 

teknik yang paling banyak digunakan”. Selanjutnya dalam 

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrur 
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menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, 

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas 

yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap 

memenuhi adalah jika r nya = 0,3”. Jadi jika korelasi antara 

butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.
70

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 30 

responden untuk menguji validitas dengan menggunakan 54 

butir soal yang terdiri dari 36 soal untuk variabel 

kepribadian guru PAI, 18 soal untuk variabel tingkat 

religiusitas siswa.  

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas kepribadian guru PAI dapat disimpulkan ke dalam 

tabel rekapitulasi di bawah ini:  
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Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

kepribadian guru PAI 

Nomer 

Item 

Instrumen 

rhitung rtabel Keterangan 

1 0,615 0,361 Valid 

2 0,511 0,361 Valid 

3 0,105 0,361 Tidak Valid 

4 -0,088 0,361 Tidak Valid 

5 0,332 0,361 Tidak Valid 

6 0,656 0,361 Valid 

7 0,211 0,361 Tidak Valid 

8 0,390 0,361 Valid 

9 0,281 0,361 Tidak Valid 

10 0,511 0,361 Valid 

11 -0,021 0,361 Tidak Valid 

12 0,592 0,361 Valid 

13 0,649 0,361 Valid 

14 0,672 0,361 Valid 

15 0,610 0,361 Valid 

16 0,393 0,361 Valid 

7 0,472 0,361 Valid 

18 0,405 0,361 Valid 

19 0,257 0,361 Tidak Valid 

20 0,503 0,361 Valid 

21 0,420 0,361 Valid 
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22 0,676 0,361 Valid 

23 0,305 0,361 Tidak Valid 

24 0,312 0,361 Tidak Valid 

25 0,267 0,361 Tidak Valid 

26 0,531 0,361 Valid 

27 0,532 0,361 Valid 

28 0,375 0,361 Valid 

29 0,070 0,361 Tidak Valid 

30 0,673 0,361 Valid 

31 0,413 0,361 Valid 

32 0,161 0,361 Tidak Valid 

33 0,208 0,361 Tidak Valid 

34 -0,008 0,361 Tidak Valid 

35 0,400 0,361 Valid 

36 0,229 0,361 Tidak Valid 

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 

36 item soal variabel kepribadian guru PAI, ternyata 

terdapat 21 item soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 6, 8, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 35 

Sedangkan pada item nomor 3, 4, 5, 7, 9, 19, 23, 24, 25, 29, 

32, 33, 34, 36 dinyatakan tidak valid.
71
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Kemudian untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas tingkat religiusitas siswa dapat disimpulkan ke 

dalam tabel rekapitulasi pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

tingkat religiusitas siswa 

Nomer Item 

Instrumen 
rhitung rtabel Keterangan 

1 0,719 0,361 Valid 

2 0,708 0,361 Valid 

3 0,640 0,361 Valid 

4 0,569 0,361 Valid 

5 -0,025 0,361 Tidak Valid 

6 0,507 0,361 Valid 

7 0,587 0,361 Valid 

8 -0,214 0,361 Tidak Valid 

9 0,660 0,361 Valid 

10 0,392 0,361 Valid 

11 0,556 0,361 Valid 

12 0,708 0,361 Valid 

13 0,542 0,361 Valid 

14 0,599 0,361 Valid 

15 0,363 0,361 Valid 

16 0,363 0,361 Valid 

17 0,477 0,361 Valid 

18 0,050 0,361 Tidak Valid 
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Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 

18 item soal variabel tingkat religiusitas siswa, ternyata 

terdapat 15 item soal yang valid yaitu nomor1, 2, 3, 4, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sedangkan pada item 

nomor 5, 8, 18 dinyatakan tidak valid.
72

 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dapat mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap. Maka pengertian reabilitas tes, berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes.
73

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian 

ini dilakukan dengan Internal Consistencydilakukan dengan 

cara menentukan instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh di analisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis 

data dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen. Dan dikatakan reliabel jika lebih dari r = 0,3.
74

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen yakni dengan 

menggunakan rumus varian. 
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Rumus varian masing-masing item (  
 ) 

  
  = 

∑  
 

 
 - (

∑  

 
   

Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

reliabilitasnnya, nilai koefesien alpha cronbach (   ) 

dibandingkan dengan       . Apabila nilai       ≥       , 

maka instrument penelitian dinyatakan reliabel. Berikut 

adalah rumus koefesien alpha cronbach.
75

 

    = [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

 

Keterangan:  

    = koefisien reliabilitas tes 

k = banyaknya butir item  

∑  
 = total jumlah varian 

  
  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

 = bilangan konstanta 

Dari hasil uji reliabilitas variabel pemberian motivasi 

dan kesiapan belajar siswa dapat disimpulkan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel R11 Rtabel Keterangan 

Kompetensi Kepribadian 

guru PAI 
0,722 0,361 Reliabel 

Tingkat religiusitas siswa 0,722 0,361 Reliabel 

 

Jadi variabel kompetensi kepribadian guru PAI, 

dinyatakan reliabel karena R11= 0,722>Rtabel= 0,361.
76

 

Begitupun untuk variabel tingkat religiusitas siswa, 

dinyatakan reliabel karena R11= 0,722>Rtabel= 0,361.
77

 

Tahap Analisis Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah sampel 

penelitian ini dari populasi distribusi normal atau tidak. 

Teknikanalisis ini menggunakan statistika. Teknik 

analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 

3 yang digunakan adalah dengan  mencari nilai mean dan 

Standar Deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean: 

   = 
∑ 

 
 

Rumus Standar Deviasi: 
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    = √
∑  

 
   

  

Keterangan: 

  dan   : Mean atau rata-rata yang dicari 

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

    : Jumlah observasi 

   dan    : Standar Deviasi 

∑  dan∑   : Jumlah skor x dan y setelah terlebih 

dahulu dikuadratkan 

  
 dan  

  : Nilai rata-rata mean skor x dan y yang 

telah dikuadratkan 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. 

Untuk menentukan kepribadian guru PAI, dan tingkat 

religiusitas siswa dalam mengelompokkan anak didik ke 

dalam tiga rangking, yaitu rangking atas (kelompok anak 

didik yang tergolong tingkat religiusitas tinggi),  

rangking tengah (kelompok anak didik yang tergolong 

tingkat religiusitas siswa cukup/sedang), dan rangking 

bawah (kelompok anak didik yang tergolong tingkat 

religiusitas siswa rendah), dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut: 

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

b. Skor kurang dari Mean -1.SD adalah kurang 
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c. Skor antara Mean -1.SD sampai Mean +1.SD adalah 

cukup.
78

 

Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari 

frekuensinya dan hasilnya dipresentasikan dengan 

rumus:  

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N : Number Of Cases.
79

 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas 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 dan 

variabel independen x dan variabel dependen y. 

Berdasarkan model garis regresi tersebut, dapat diuji 

linieritas garis regresinya.
80
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Hipotesis: 

H0 : garis regresi linier 

H1 : 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 > α 

Jika masing-masing P-Value lebih besar dari α maka 

gagal tolak H0 artinya garis regresi X1 terhadap Y dan X2 

terhadap Y maka linear.
81

 

c. Uji Autokerelasi 

Uji ini menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) 

dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Jika d (durbin-watson) lebih kecil dari dL atau 

lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, 

yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d (durbin-watson) terletak antara dU dan (4-

dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti 

tidak ada autokorelasi. 
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3. Jika d (durbin-watson) terletak antara dL dan dU 

atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Jika tidak terdapat masalah atau gejala 

autokorelasi maka analisis regresi linear sederhana 

dapat dilakukan atau dilanjutkan
82

 

d. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi dapat dibedakan menjadi dua 

yakni analisis regresi sederhana dan analisis regresi 

ganda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik analisa regresi sederhana. Analisa regresi 

sederhana digunakan untuk mencari pola hubungan satu 

variabel dependen dan satu variabel independen. 

83
Adapun syarat-syarat uji analisa regresi yakni: 

Gujarati menyebutkan bahwa terdapat 11 

asumsi yang mendasari dalam analisa regresi, yaitu:
84

 

a) Linieritas model regresi pada parameter 

b) Nilai X (variabel independent) adalah tetap 

untuk sampel yang berulang 

c) Rerata residu/faktor gangguan adalah nol 
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 https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-autokorelasi-dengan-

durbin-watson.html?m=1 
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Wulansari, Penelitian Pendidikan, 122. 
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Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan, 288. 
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d) Varians dari residu/faktor gangguan adalah 

tetap atau sama atau disebut dengan 

homoskedasititas 

e) Tidak ada auto korelasi pada residu/faktor 

gangguan  

f) Kovarian antara tiap residu/faktor gangguan 

dan data sampel adalah nol 

g) Banyaknya pengamatan (data yang 

digunakan) harus lebih banyak dibandingkan 

dengan parameter yang diestimasikan 

h) Harus ada variabilitas nilai X 

i) Model regresi harus ditetapkan dengan tepat 

j) Tidak ada hubungan linier (multikolinieritas) 

yang sempurna 

k) Residu/faktor gangguan berdistribusi normal 

(normalitas residu) 

Untuk teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

no.3 adalah dengan menggunakan regresi linier 

sederhana yang menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

ixbby 10
ˆ   
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(1) Langkah pertama mencari 
0b  dan 1b  

1b : 
22

..

xnx

yxnxy




 

0b : xby 1  

(2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang 

ada dalam tabel Anova (Analysis of 

Varience) untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel x terhadap variabel y. 

Tabel 3.8 Tabel Uji Regresi Linier 

Sederhana 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

 
 

n

y
xybyb

2

10




 

db

SSR
MSR   

Error n-2 SS Error (SSE) 

 xybyby  10

2

 

MS Error MSE) 

db

SSE
MSE   

Total n-1 SS Total (SST)  
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n

y
ySST

2

2 


 

Daerah penolakan: 

MSE

MSR
Fhitung 

 

 Tolak 0H bila  2;1  nhitung FF   

(3) Langkah ketiga menghitung koefisien 

determinasi (besarnya pengaruh variabel x 

terhadap variabel y) 

SST

SSR
R 2
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil SMKN 2 Ponorogo 

Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Ponorogo 

Kelompok  : 1. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

2. Pariwisata 

Alamat  : Jln. Laks. Yos Sudarso No. 

21 A 

Kelurahan Kepatihan 

Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur 

Kode Pos 63416 

No. Telp : 0352 481922 

Klasifikasi Geografis : Perkotaan 

Email : Smkn2po@yahoo.com 

Status Sekolah : Negeri 

mailto:Smkn2po@yahoo.com
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Akreditasi Sekolah : A 

SK Akreditasi 

Sekolah 

: A 

SK Akreditasi 

Terakhir 

: No.045/BAP/-

SM/TU/X/2009 

12/10/2016 

Tempat 

Penyelenggaraan 

Mutu 

: Sekolah Sendiri
86

 

2. Sejarah Berdirinya SMKN 2 Ponorogo 

Keberadaan SMK Negeri 2 Ponorogo awalnya 

diprakarsai oleh ibu-ibu Dharma Wanita Unit Kantor 

Depdikbud Kabupaten Ponorogo dengan mendirikan 

SMKK Dharma Wanita di Ponorogo tanggal 2 Februari 

1978 dengan jurusan Boga, dan jumlah siswa angkatan 

pertama 36 orang, dengan Kepala Sekolah Ibu Ny. R.R. 

Soenarjo 

Mengingat semakin banyaknya peminat dan 

sambutan masyarakat yang begitu besar maka pada 

tanggal 25 Juli 1981sekolah mendapat status sekolah 
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Transkip Dokumentasi Profil SMKN 2 Ponorogoyang 

dilaksanakan Tanggal 30  April  2018 yang Terdapat pada Lampiran Profil 

SMKN 2 Ponorogo 
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negeri dari pemerintah dengan nama SMKK Negeri 

melalui SK Menteri Pendidikan dengan Nomor : 

0236/C/1981, berisi tentang Penegerian, dengan jurusan 

Jasa Boga dan Tata Busana. Pada tanggal 5 Desember 

1983 mendapatkan SK No. A.9803/I04.1.2/C1.83/ SK 

tentang Penunjukan Kepala Sekolah atas nama Ny. S. 

Hendro Soegito mulai tahun 1980.beliau menjabat 

kepala sekolah sampai tahun 1990. Mulai tanggal 31 

Desember 1993  jabatanKepala Sekolah adalah  Dra. 

Prasetyaningsih berdasar SK Nomor 

8/089/A2.I2/C/1993, beliau menjabat mulai tahun 1993 

s.d. 1998. Pada era beliau ini mengalami penambahan 

satu jurusan yaitu jurusan Tata Kecantikan Rambut. 

Pada saat itu juga menyesuaikan dengan undang-

undang pendidikan nasional dan peraturan pemerintah 

no. 29 tahun 1990, nama SMKK dirubah menjadi SMK 

Negeri 2 Ponorogo. 

Kemudian pada tahun 1998 s.d 2007 Kepala 

Sekolah dijabat oleh Drs. Dwikorahadi Meinanda, MM. 

berdasarkan SK dari Kakanwil Dinas P dan K Propinsi 

Jawa Timur atas nama menteri pendidikan nasional No. 

36865/I04/KP/2000, tanggal 15 April 2000 tentang 

Penugasan bagi guru yang diberi tugas tambahan 
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sebagai Kepala Sekolah. Dan sejak tanggal 2 Januari 

2007 sampai dengan 30 Desember 2013 Kepala 

Sekolah dijabat oleh Drs. Udi Tyas Arinto, MM. Pada 

masa kepemimpinan Drs. Udi Tyas Arinto, MM ini 

program studi keahlian yang dimiliki SMK Negeri 2 

Ponorogo adalah Prodi Tata Boga dengan dua 

kompetensi keahlian, yaitu Jasa Boga dan Patiseri,  

Prodi Tata Busana dengan kompetensi keahlian Busana 

Butik, dan Prodi Tata Kecantikan dengan kompetensi 

keahlian Tata Kecantikan Rambut dan Tata Kecantikan 

Kulit.  

Kemudian sejak tanggal 30 Desember 2013 

sampai dengan 10 Pebruari 2015  Kepala Sekolah 

dijabat oleh Drs. H.Hery Aprianto, M.Pd. Pada masa 

kepemimpinan Drs. H. Hery Aprianto, M.Pd. ini 

program studi keahlian yang dimiliki SMK Negeri 2 

Ponorogo melakukan penambahan keahlian yaknik 

Prodi Teknik Informatika dan Jaringan dengan 

kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. 

Terhitung mulai tahun pembelajaran 

2016/2017 SMK Negeri 2 Ponorogo membuka Prodi 

baru yaitu Prodi Perhotelan, kompetensi keahlian 

Akomodasi Perhotelan. Terhitung sejak tanggal 11 



85 
 

Pebruari 2015 ada perubahan Kepala Sekolah di SMK 

Negeri 2 Ponorogoyang  dijabat oleh Sujono, S.Pd.  

SMK Negeri 2 Ponorogo bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa menjadi tenaga pelaksana tingkat 

menengah yang trampil, terlatih sesuai dengan program 

keahlian yang dipilihnya serta dapat menerapkan 

kamampuannya untuk berwiraswasta/bekerja mandiri. 

SMK Negeri 2 Ponorogo didukung  tenaga pendidik  

sebanyak 73 orang, dengan rincian 51 orang guru PNS 

dan 22 orang guru GTT. Tenaga Administrasi sebanyak 

25  orang, 10 orang berstatus PNS dan 15 orang 

berstatus PTT.
87

 

3. Visi dan Misi SMKN 2 Ponorogo 

a. Visi 

Menjadi pusat pendidikan yang menghasilkan 

tamatan profesional dan mandiri yang berwawasan 

iptek, berlandaskan imtaq, dan berbudaya peduli 

lingkungan.  
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 Transkip Dokumentasi Sejarah Berdirinyal SMKN 2 Ponorogo 

yang dilaksanakan Tanggal 30  April  2018 yang Terdapat pada Lampiran 

Sejarah Berdirinyal SMKN 2 Ponorogo. 
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b. Misi 

1) Membentuk tamatan yang berkarakter 

kebangsaan.  

2) Membentuk tamatan yang memiliki jiwa 

enterpreneur. 

3) Membentuk tamatan yang kompeten dan mampu 

bersaing di dunia kerja. 

4) Membentuk tamatan yang berbudaya peduli 

lingkungan, sehingga tercipta lingkungan kerja 

dan kondisi belajar yang nyaman. 

c. Tujuan 

1) Menghasilkan tamatan yang profesional, tangguh 

dan jujur.  

2) Menghasilkan tamatan yang memiliki 

keunggulan, komparatif dan kompetitif di 

bidangnya. 

3) Menghasilkan tamatan yang memiliki keberanian 

untuk berwirausaha. 

4) Menjadikan sekolah sebagai pusat informasi dan 

layanan masyarakat dibidang pendidikan. 
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5) Menciptakan tamatan berbudaya lingkungan 

melalui integrasi materi lingkungan hidup pada 

mata pelajaran dan kegiatan sekolah yang lain.
88

 

4. Pendidik, Peserta Didik, Sarana Prasarana dan 

Struktur Organisasi SMKN 2 Ponorogo 

a. Pendidik  

1) Guru PNS    : 51 orang 

2) Guru Tidak Tetap   : 22 Orang 

3) Staf Tata Usaha    : 25 orang 

b. Peserta Didik 

Siswa-siswi SMKN 2 Ponorogo berjumlah 1109 dari 

kelas X sampai dengan kelas XII, terdiri dari: 

1) X = 421 siswa 

2) XI  = 384 siswa 

3) XII = 304 siswa
89

 

c. Sarana Prasarana 

1) Seluruh ruang teori menggunakan LCD Proyektor  

2) Lab Komputer 

3) WIFI dengan akses 24 jam 
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  Transkip Dokumentasi Visi, Misi, dan Tujuan SMKN 2 

Ponorogo yang dilaksanakan Tanggal 30  April  2018 yang Terdapat pada 

Lampiran Visi, Misi, dan Tujuan SMKN 2 Ponorogo. 
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 Transkip Dokumentasi Pendidik dan Peserta Didik  SMKN 2 

Ponorogo yang dilaksanakan Tanggal 30  April  2018 yang Terdapat pada 

Lampiran Pendidik dan Peserta Didik SMKN 2 Ponorogo. 
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4) Perpustakaan 

5) Peralatan praktek standar industri 

6) Koperasi sekolah 

7) UKS 

8) Aula serbaguna 

9) Mushola 

10) Lapangan olahraga 

11) Kafetaria
90

 

d. Struktur Organisasi  

Terlampir pada lampiran 10 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 2 

Ponorogo yang berjumlah 96 siswa.  Pada bab ini akan 

dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu 

tentang kepribadian guru PAI dan tingkat religiusitas 

siswa kelas XI. Untuk menjelaskan variabel tersebut 

diperlukan perhitungan sistematika. Sedangkan metode 

yang diperlukan adalah Analisis Regresi Linier 
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 Transkip Dokumentasi Sarana Prasarana SMKN 2 Ponorogo 

yang dilaksanakan Tanggal 30  April  2018 yang Terdapat pada Lampiran 

Sarana Presarana SMKN 2 Ponorogo. 
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Sederhana. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat 

pada analisis data. 

1. Deskripsi Data Kepribadian Guru PAI SMK Negeri 2 

Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai kepribadian 

guru PAI, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data angket langsung, yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

seluruh siswa kelas XI SMKN 2 Ponorogo yang 

berjumlah 96 siswa. 

Adapun hasil skor kepribadian guru PAI SMK 

Negeri 2 Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Skor Jawaban Angket Kepribadian Guru PAI 

SMK Negeri 2 Ponorogo 

No 
Skor Kepribadian 

Guru PAI 
Frekuensi Prosentase 

1 84 2 2,1% 

2 83 1 1,0% 

3 82 1 1,0% 

4 81 2 2,1% 

5 80 4 4,2% 

6 79 1 1,0% 

7 77 3 3,1% 
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8 76 2 2,1% 

9 75 4 4,2% 

10 74 3 3,1% 

11 73 7 7,3% 

12 72 3 3,1% 

13 71 6 6,3% 

14 70 5 5,2% 

15 69 2 2,1% 

16 68 4 4,2% 

17 67 11 11,5% 

 

Lanjutan Tabel...  

No 
Skor Kepribadian 

Guru PAI 
Frekuensi Prosentase 

    

18 66 1 1,0% 

19 65 5 5,2% 

20 64 2 2,1% 

21 63 6 6,3% 

22 62 2 2,1% 

23 61 2 2,1% 

24 60 2 2,1% 

25 59 3 3,1% 

26 58 2 2,1% 

27 57 2 2,1% 

28 56 2 2,1% 

29 55 3 3,1% 
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Adapun dari jawaban angket kepribadian guru PAI di 

atas akan terdapat skor jawaban angket tentang 

kepribadian guru PAI.
91 

Untuk menganalisa tingkat kepribadian guru PAI 

SMK Negeri 2 Ponorogo menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga 

tingkatan dapat disusun dengan menjadi tiga 

kelompok yaitu baik, sedang, dan kurang. Patokan 

yang digunakan untuk menentukan rangking atas, 

tengah dan bawah adalah sebagai berikut: 

Analisis dalam tingkat kepribadian guru dalam 

penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program 

spss versi 17. Adapun hasilnya sebagai berikut:  
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Lihat Pada lampiran 11 dalam skripsi ini. 

30 54 1 1,0% 

31 53 1 1,0% 

32 51 1 1,0% 

Total 96 100% 
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1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X) : Kompetensi 

Kepribadian Guru PAI 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel hasil perhitungan minitab versi 16 

untuk uji normalitas variabel (X) kompetensi 

kepribadian guruPAI diperoleh Mean atau rata-rata 

sejumlah 68,21. Dan untuk hasil SD atau Standar 

Deviasi diperoleh sejumlah 7,708.
92

 

Untuk menentukan tingkatan kepribadian guru 

PAIbaik, sedang dan kurang, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan 

kompetensi kepribadian guru PAI SMK Negeri 2 

Ponorogo termasuk kategori baik. 

b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan 

kompetensi kepribadian guru PAI SMK Negeri 2 

Ponorogo termasuk kategaori kurang. 

c) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + 

SDx adalah tingkatan kompetensi kepribadian guru 

PAI SMK Negeri 2 Ponorogo termasuk kategori 

sedang.  
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Lihat Pada lampiran 13 dalam skripsi ini. 
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Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 68,21+ 1 (7,708) 

  = 68,21 + 7,708 

  = 75,918 

  = 76 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 68,21 - 1 (7,708) 

   = 68,21- 7,708 

   = 60,502 

   = 61 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 

lebih dari 76 dikategorikan tingkat kompetensi 

kepribadian guru PAI baik, sedangkan skor 76-61 

dikategorikan tingkat kepribadian  guru PAI sedang dan 

skor kurang dari 61 dikategorikan tingkat kompetensi 

kepribadian PAI guru kurang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

kompetensi kepribadian guru PAI dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 Kategorisasi Tingkat Kompetensi 

Kepribadian Guru PAI 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 
Lebih 

dari 76 
14 14,5% Baik 



94 

2 76-61 65 67,9% Sedang 

3 
Kurang 

dari 61 
17 17,6% Kurang 

Jumlah 96 100 %  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kompetensi kepribadian guru PAI SMK 

Negeri 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 14 responden (14,5%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 65 responden (67,9%), dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 17 

responden (17,6%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa tingkat kompetensi kepribadian 

guru PAI SMK Negeri 2 Ponorogo adalah sedang karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

prosentasenya 67,9%. 

2. Deskripsi Data Tingkat Religiusitas Siswa Kelas XI di 

SMK Negeri 2 Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang hasil skor tingkat 

religiusitas siswa dapat diperoleh dengan penyebaran 

angket sama dengan kepribadian guru PAI diatas.  

Adapun hasil skor tingkat religiusitas siswa di 

SMK Negeri 2 Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Skor Jawaban Angket Tingkat Religiusitas 

Siswa kelas XI SMK Negeri 2 Ponorogo 

No 
Skor Tingkat 

Religiusitas Siswa 
Frekuensi Prosentase 

1 60 7 7,3% 

2 59 1 1,0% 

3 58 2 2,1% 

4 57 3 3,1% 

5 56 6 6,3% 

6 55 2 2,1% 

7 54 1 1,0% 

8 53 2 2,1% 

9 51 1 1,0% 

10 50 3 3,1% 

11 49 5 5,2% 

12 48 11 11,5% 

13 47 4 4,2% 

14 46 1 1,0% 

15 45 5 5,2% 

16 43 10 10,4% 

17 41 3 3,1% 

18 40 7 7,3% 

19 39 6 6,3% 

20 38 2 2,1% 

21 37 4 4,2% 

22 33 4 4,2% 
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23 31 1 1,0% 

24 30 2 2,1% 

25 29 1 1,0% 

26 28 1 1,0% 

 

Lanjutan Tabel 

No 
Skor Tingkat 

Religiusitas Siswa 
Frekuensi Prosentase 

27 20 1 1,0% 

Total 96 100% 

 

Adapundari jawaban angket tingkat religiusitas 

siswa di atas akan terdapat skor jawaban angket tentang 

tingkat religiusitas siswa.
93

 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel dependen (Y) : Tingkat Religiusitas  

    Siswa 

b. Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel hasil perhitungan minitab versi 16 

untuk uji normalitas variabel (Y) tingkat religiusitas 

siswa diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah45,78.  
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Lihat Pada lampiran 12 dalam skripsi ini. 
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Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh 

sejumlah 8,681.
94

 

Untuk menentukan tingkatan religiusitas siswa 

tinggi, sedang, dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan 

religiusitas siswa SMK Negeri 2 Ponorogo 

termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan 

religiusitas siswa SMK Negeri 2 Ponorogo 

termasuk kategori rendah. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + 

SDx adalah tingkatan religiusitas siswa SMK 

Negeri 2 Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx  = 45,78 + 1 (8,681) 

 = 45,78 + 8,681 

  = 54,461 

  =  54 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx  = 45,78 – 1 (8,681) 

   = 45,78 – 8,681 

  = 37,099 
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Lihat Pada lampiran 14 dalam skripsi ini. 



98 

  =  37 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 

lebih dari 54 dikategorikan tingkat religiusitassiswa 

tinggi, sedangkan skor 54-37 dikategorikan tingkat 

religiusitas siswa sedang dan skor kurang dari 37 

dikategorikan tingkat religiusitas rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

religiusitassiswa  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Kategorisasi Tingkat Religiusitas Siswa 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 
Lebih 

dari 54 
21 21,9% Tinggi 

2 54-37 65 67,7% Sedang 

3 
Kurang 

dari 37 
10 10,4% Rendah 

Jumlah 96 100 %  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan tingkat religiusitas siswa SMK 

Negeri 2 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 21 responden (21,9%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 65 

responden (67,7%), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 10 responden (10,4%). 
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Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa tingkat religiusitas siswa SMK Negeri 2 

Ponorogo adalah sedang karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 67,7%. 

C. Analisis Data kepribadian guru PAI terhadap 

tingkat religiusitas siswa SMK Negeri 2 Ponorogo 

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui data yang telah diperoleh peneliti 

dalam penelitian itu termasuk data yang berdistribusi 

normal atau tidak.
95

Dalam  penelitian  ini penulis 

dibantu dengan aplikasi minitab versi 16. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan pada uji normalitas yang didasarkan pada 

output spss dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama  

dengan membandingkan  kormogorov – smirnov (KS) 

hasil perhitungan dan tabel kormogorov smirnov (KS) 

. Apabila KS >  KS1-a‟ maka Ho diterima atau sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal. Sebaliknya, 

apabila KS < KS1-a‟ maka H0 ditolak atau sampel tidak 

berasal dari sampel yang berdistribusi normal.Kedua, 
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Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2011), 206. 
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dengan membandingkan P-Value. Pada minitab apabila  

P-Value  > 0,150 maka Ho diterima atau sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, 

apabila P-Value < 0,150 maka Ho ditolak atau sampel 

tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.
96

Untuk menghindari kesalahan dalam 

penelitian maka peneliti menggunakan tabel Uji 

normalitas menggunakan aplikasi minitab versi 16. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas dengan aplikasi 

Minitab versi 16 

Variabel N 
Kriteria 

Pengujian Ho 
Keterangan 

X 96 P-Value > 0,150 
Berdistribusi 

normal 

Y 96 P-Value > 0,150 
Berdistribusi 

normal 

Dari hasil uji normalitas menggunakan aplikasi 

minitab masing-masing variabel Xdan Y mempunyai P-

Value >0,150 dan bisa dikatakan semua berasalah dari 

populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, 
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 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 123 
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penggunaan statistika regresi untuk pengujian hipotesis 

dapat dilanjutkan.
97

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai 

hubungan linier atau tidak.Apabila tidak linier maka 

analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas ini 

diketahui dengan menggunakan uji F. Kriteria dari uji 

linieritas adalah apabila P-Value > α, maka dinyatakan 

regresi linier.
98

Untuk menghindari kesalahan dalam 

penelitian maka peneliti menggunakan perhitunganuji 

normalitas menggunakan aplikasi SPSS versi 17. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Linieritas dengan aplikasi SPSS 

versi 17 

Variabel N 
Kriteria Pengujian 

Ho 
Keterangan 

Minat_Belajar_Si

swa  * 

Kepriadian_Guru 

96 
P-Value(0,526)> α 

(0,05) 

Regresi 

Linier 

 

                                                             
97

Lihat Pada lampiran15dalam skripsi ini. 
98

Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik dalam 

Penelitian,55. 
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Dari hasil uji linieritas menggunakan aplikasi 

SPSSvariabel X terhadap Y mempunyai P-Value > α, 

dan bisa dikatakan berasalah dari populasi yang 

berdistribusi linier. Oleh karena itu, penggunaan 

statistika regresi untuk pengujian hipotesis dapat 

dilanjutkan.
99

 

c. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.9 Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .011
a
 .000 -.011 8.720 2.121 

a. Predictors: (Constant), kompetensi_kepribadian_gpai 

b. Dependent Variable: religiusitas_siswa 

Berdasarkan tabel output “Model Summary” 

diatas, diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 

2,121.  

Nilai tabel Durbin-Watson pada taraf signifikansi 5 % 

adalah:
100

 

(k ; N) = (2 ; 96) 

dL sebesar 1,634 

                                                             
99

Lihat Pada lampiran 20 dalam skripsi ini. 
100
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dU sebesar 1,715 

Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,121 lebih besar 

dari batas atas (dU) yakni 1,715 dan kurang dari (4-dU) 

4-1,715 = 2,285. Maka sebagaimana dasar pengambilan 

keputusan dalam uji Durbin-Watson di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala 

autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi 

linear sedehana untuk uji hipotesis penelitian di atas 

dapat dilakukan atau dilanjutkan. 

 

c. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X 

(Kepribadian Guru PAI) dan Y (Tingkat Religiusitas 

Siswa) kemudian ditabulasikan.Untuk menganalisis 

data tentang Pengaruh kepribadian guru PAI terhadap 

tingkat religiusitas siswa kelas XI di SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, maka peneliti 

menggunakan teknik penghitungan analisis Regresi 

Linier Sederhana dan disini peneliti dibantu dengan 

aplikasi SPSS.
101

Dan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kepribadian guru PAI terhadap tingkat 

religiusitas siswa, maka harus dihitung koefisien 

                                                             
101

Lihat Pada lampiran 22 dalam skripsi ini. 



104 

determinasi dan kemudian dapat dilihat pada tabel uji 

anova linier sederhana. Serta untuk data JKR 

(Regression) dan JKT (Total), berikut ini: 

Uji AnovaLinier Sederhana 

Tabel 4.9Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 11.928 6.222  1.917 0.058 

Kompetensi 

kepribadian 

GPAI 

.473 .086 .492 5.485 .000 

      

a. Predictors: (Constans), Kompetensi Kepribadian 

GPAI 

b. Dependent Variable: Religiusitas Siswa 
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Diketahui garis regresi dengan rumus 

Garis Regresi = a + bx 

Ket: 

a : Konstanta 

b : Variabel 

Diketahui nilai kompetensi kepribadian guru adalah 

0,473 dan nilai religiusitas siswa sebesar 11,298. Dari 

keterangan tersebut kita dapat memperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 11,298 + 0,473X 

Artinya, ketika  skor kompetensi kepribadian guru naik, 

maka skor religiusitas naik sebesar 11,298.  

Tabel 4.10 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .492
a
 .242 .234 7.590 

a. Predictors: (Constant), kepribadian_gpai 

 

Nilai koefisien determinasi     dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi linier sederhana 

bagian Model Summary.Hasil pengolahan tersebut 
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menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi     

sebesar 0,242. 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi     di atas didapatkan nilai 0,242. Nilai 

tersebut menggambarkan bahwa kepribaddian guru PAI 

    berpengaruh sebesar 24% terhadap tingkat 

religiusitas siswa  (Y) dan 76% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti. 

 

Tabel 4.11 ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1733.135 1 1733.135 30.087 .000
a
 

Residual 5414.698 94 57.603   

Total 7147.833 95    

a. Predictors: (Constant), kepribadian_gpai 

b. Dependent Variable: religiusitas_siswa 

 

Dari tabel ANOVA di atas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 30.087 Sedangkan untuk mencari Ftabel dapat 

dilihat pada tabel distribusi F, dengan menggunakan 

rumus: 
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Ftabel = F  (n-2)
102

 

= F0,05(94) = 3,92
103

 

 

Jadi, untuk menjawab pengajuan hipotesis yang 

ada, dapat disimpulkan bawa Ho ditolak/Ha 

diterima.Hal ini berarti kepribadian guru PAI terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat religiusitas 

siswa kelas XI di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

 

D. Interprestasi dan Pembahasan 

1. Kompetensi Kepribadian Guru PAI SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan kompetensi kepribadian guru PAI 

SMK Negeri 2 Ponorogo dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 14 responden (14,5%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 65 

responden (67,9%), dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 17 responden (17,6%). Dengan 

                                                             
102
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103
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demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

kompetensi kepribadian guru PAI SMK Negeri 2 

Ponorogo adalah sedang karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 67,9%. 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam 

kegiatan pembelajaran. pribadi guru juga sangat 

berperan dalam membentuk pribadi makhluk yang suka 

mencontoh, termasuk mencontoh bahwa kompetensi 

personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik dalam pembentukan pribadinya.
104

 

2. Tingkat Religiusitas Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan tingkat religiusitas siswa SMK Negeri 

2 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 21 responden (21,9%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 65 responden (67,7%), dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 10 

responden (10,4%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa tingkat religiusitas siswa SMK 

                                                             
104
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Negeri 2 Ponorogo adalah sedang karena dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 67,7%. 

Religiusitas menekankan sikap spiritual individu 

untuk menghayati agama yang dipeluknya dengan 

sungguh-singguh.
105

 Seorang remaja yang pada masa 

kecilnya mendapat pengalaman-pengalaman agama dari 

kedua orang tuanya, lingkungan sosial dan teman-teman 

yang taat menjalani perintah agama serta mendapat 

pendidikan agama baik dirumah maupun disekolah, 

sangat berbeda dengan anak yang tidak pernah 

mendapatkan pendidikan agama dimasa kecilnya, maka 

pada dewasanya ia tidak akan merasakan betapa 

pentinnya agama dalam hidupnya. Orang yang 

mendapatkan pendidikan agama baik dirumah maupun 

disekolah dan masyarakat, maka orang tersebut 

mempunyai kecenderungan hidup dalam aturan-aturan 

agama, terbiasa menjalankan ibadah dan takut 

melanggar larangan-larangan agama.
106

 

                                                             
105

Tim Pusat Studi Pancasila UGM, Membangun Kedaulatan 

Bangsa Melalui Nilai-Nilai Pancasila, 79 
106

Afifi, dzikir demi kedamaian jiwa, 96. 
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3. Pengaruh Kepribadian Guru PAI Terhadap Tingkat 

Religiusitas Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan penghitungan koefisien determinasi 

(  ) diatas didapatkan nilai sebesar yaitu 0,242, artinya 

kompetensi kepribadian guru PAI berpengaruh sebesar 

24% terhadap tingkat religiusitas siswa SMK Negeri 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dan sebanyak 76% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam 

model.  

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang kompetensi kepribadian guru PAI 

terhadap tingkat religiusitas siswa diperoleh Fhitung 

(30.087) ≥ Ftabel (3,92) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. 

Hal ini berarti kompetensi kepribadian guru PAI 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

religiusitas siswa SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Hal tersebut sejalan dengan telaah terdahulu yang 

menyatakan ada pengaruh yang signifikan pendidikan 

agama islam terhadap tingkat religiusitas siswa kelas 

VIII MTsN Rejosari Kebonsari Madiun tahun pelajaran 

2016/2017. Besar pengaruhnya adalah 45,1 %, 
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sedangkan 54,9 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti, perbedaan nya ialah jika pada 

penelitian terdahulu menjadikan pendidikan agama 

islam yang dijadikan variabel penelitian, dalam 

penelitian ini menjadikan kompetensi kepribadian guru 

agama islam yang mana keduanya sama-sama 

berpengaruh terhadap tingkat religiusitas siswa. 

Apabila kompetensi guru memadai, maka guru 

akan mampu menanamkan nilai-nilai dan melaksanakan 

pendidikan nilai kepada peserta didik dengan baik, dan 

dilakukan dengan hati. Guru harus mempunyai 

kompetensi untuk melakukan interaksi sosial dengan 

peserta didik. Tanpa melakukan interaksi sosial dan 

mendekati peserta didik, maka pendidikan nilai tidak 

akan berhasil.
107

 

Keteladanan dari pendidik juga merupakan faktor 

yang penting dalam penanaman nilai-nilai religius. 

Tanpa keteladanan dari pendidik, maka peserta didik 

akan bermoral yang bejat dan tidak mempunyai budi 

                                                             
107

Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan, 77 
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pekerti yang luhur. Maka dari itu terdapat istilah, guru 

kencing berdiri, murid kencing berlari.
108
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepribadian guru 

PAI terhadap tingkat religiusitas siswa siswa kelas XI di 

SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepribadian guru PAI di SMK Negeri 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 dalam kategori sedang. Hal ini 

ditunjukkan dengan persentase jawaban siswa sebesar 

67,9% atau sebanyak 65 siswa dari 96 responden. 

2. Tingkat Religiusitas siswa kelas XI di SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 dalam kategori 

sedang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase jawaban 

siswa sebesar 67,7% atau sebanyak 65 siswa dari 96 

responden. 

3. Kompetensi Kepribadian guru PAI (X) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat religiusitas siswa (Y) dari 

hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana 

diperoleh Fhitung(30.087) ≥ Ftabel (3,94) sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti kompetensi 

kepribadian guru PAI terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat religiusitas siswa kelas XI di SMK 
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Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019sebesar 

24% dan sisanya sebesar 76% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

B. Saran 

Setelah  mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan kepribadian guru PAI terhadap 

tingkat religiusitas siswa kelas XI di SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Maka peneliti 

memberikan beberapa saran, antara lain: 

1. Bagi Sekolah, untuk mewujudkan kepribadian guru PAI 

hendaknya diperlukan suatu kesadaran dari pribadi 

pendidik dan ditunjang dengan pelatihan dari pihak 

sekolah. Sehingga dapat menambah wawasan bagi para 

pendidik yang berkesinambungan untuk menghadapi 

perubahan dan perkembangan anak didik. 

2. Bagi Guru, hendaknya terus mengembangkan aspek 

kepribadian sebagai pendidik agar dapat berpengaruh 

pada peningkatan religiusitas siswa/siswi 

3. Bagi peneliti selanjutnya demi peningkat kualitas 

lembaga pendidikan, penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan menambah variabel atribut lainnya yang lebih 

kompleks untuk mengetahui faktor yang dapat 

meningkatkan tingkat religiusitas siswa. 
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