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Belajar adalah tahapan perubahan perilaku siswa 

yang relatif positif dan menetap sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. 

Sedangkan prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor luar dari siswa. 

Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 2 

Ponorogo Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk 

mengetahui adakah pengaruh peran guru PAI terhadap 

prestasi belajar PAI jurusan tata busana di SMK Negeri 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. (2) Untuk mengetahui 

adakah pengaruh ekstrakulikuler Rohis terhadap prestasi 

belajar PAI jurusan tata busana di SMK Negeri 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. (3) Untuk mengetahui adakah 
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pengaruh peran guru PAI dan ekstrakulikuler Rohis 

terhadap prestasi belajar PAI jurusan tata busana di SMK 

Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang berjenis Korelasi Prediktif. Adapun sumber data 

diperoleh populasi yang berjumlah 32 siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler Rohis, lalu sampel dari populasi tersebut 

dengan jumlah 32 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

Rohis di SMK Negeri 2 Ponorogo. Teknik mengambill 

sampel yaitu teknik sampel jenuh. Adapun teknik analisis 

data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dan 

regresi linier ganda dengan menggunakan SPSS versi 17.0 

for windows.  

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa (1) 

ada pengaruh yang signifikan antara peran guru PAI 

terhadap prestasi belajar PAI dengan bukti Fhitung (6,362) > 

Ftabel (3,32) dengan pengaruh sebesar 18% sehingga H01 

ditolak dengan persamaan regresinya Y= 91,838+ 0,104 X1, 

(2) ada pengaruh yang signifikan antara ekstrakurikuler 

Rohis terhadap prestasi belajar PAI dengan bukti Fhitung 

(5,674) > Ftabel (3,32) dengan pengaruh sebesar 16% 

sehingga H02 ditolak dengan persamaan regresinya Y= 

81,078+0,083 X2,. (3) ada pengaruh yang signifikan antara 

peran guru PAI dan ekstrakurikuler Rohis terhadap prestasi 

belajar PAI dengan bukti Fhitung (4,748) > Ftabel (3,32) 

dengan pengaruh sebesar 25% sehingga H03 ditolak dengan 

persamaan regresinya Y= (87,062) + 0,078+ 0,60.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk 

bimbingan pengajaran, atau latihan. Bimbingan 

hakikatnya adalah pemberi bantuan arahan, motivasi, 

nasehat, dan penyuluhan agar siswa mampumengatasi, 

memcahkan masalah dan menanggulangi kesulitan 

sendiri. Pembelajaran adalah bentuk kegiatan dimana 

terjalin hubungan interaksi dalam proses belajar 

mengajar antara pendidik dan peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan tertentu.1 

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 

                                                           
1 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), 2. 
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sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah 

pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.2 

Towaf sebagaimana dikutip oleh Muhaimin 

menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan pendidikan 

Islam di sekolah antara lain: (1) Pendekatan masih 

cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama 

menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi 

konteks sosial budaya sehingga peserta didik kurang 

menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup 

dalam keseharian. (2) Kurikulum pendidikan agama 

Islam yang dirancang di sekolah sebenarnya 

menawarkan minimum kompetensi atau minimum 

informasi, tetapi pihak guru pendidikan agama Islam 

seringkali terpaku padanya sehingga semangat untuk 

memperkaya kurikulum dengan pengelaman belajar 

yang bervariasi kurang tumbuh. (3) Sebagai dampak 

                                                           
2 Himpunan Peraturan Perundang-undangan SISDIKNAS 

Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokus Media, 2013) 146. 
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yang menyertai situasi tersebut di atas maka guru 

pendidikan agama Islam kurang berupaya menggali 

berbagi metode yang memungkinkan bisa dipakai untuk 

pendidikan agama sehingga pelaksanaan pembelajaran 

cenderung monoton. (4) Keterbatasan sarana dan 

prasarana, mengakibatkan pengelolaan cenderung 

seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai aspek 

yang penting, seringkali kurang diberi prioritas dalam 

urusan fasilitas.3 

Dari kelemahan-kelemahan pendidikan Islam di 

sekolah di atas, salah satunya alokasi waktu yang 

disediakan dalam pelaksanaannya PAI dengan jam 

pelajaran hanya tiga jam dalam seminggu belumlah 

efektif, sebagian siswa di kelas lebih terfokus pada 

pengembanagan kemampuan kognitif dan minim dalam 

pembentukan sikap (afektif), pembiasaan dan 

                                                           
3 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Upaya 

Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah), (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2004) 89-90. 
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pengalaman ajaran agama dalam kehidupan 

(psikomotor). Siswa terkadang lupa atau tidak mengerti 

tujuan dari belajar, sehingga motivasi belajarnya belum 

optimal.  

Pada hakekatnya tujuan pendidikan agama Islam 

di sekolah atau di madrasah yaitu untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman 

serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwannya, 

berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan 

pada jenjang yang lebih tinggi.4 Dengan tugas yang 

cukup berat tersebut, guru Pendidikan Agama Islam 

                                                           
4 Abdul Mjid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, 

(Bandung: PT Remaja Rosdyakarya, 2004), 135. 
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dituntut untuk memiliki keterampilan profesional dalam 

menjalankan tugas pembelajaran. 

Masyarakat menempatkan guru pada tempat 

yang terhormat di lingkungan karena dari seorang guru 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan. Jadi, tugas dan peran guru Pendidikan 

Agama Islam bagi suatu bangsa amatlah penting 

terutama bagi kelangsungan hidup bangsa di tengah-

tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi 

semakin canggih dan segala perubahan serta pergeseran 

nilai yang cenderung memberi nuansa kehidupan yang 

menuntut ilmu dan teknologi yang menyesuaikan diri. 

Dengan kata lain, potret dan wajah dari bangsa di masa 

depan tercermin dari potret diri para guru masa kini dan 

gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding 

lurus citra para guru di tengah-tengah masyarakat. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut di atas 

menegaskan bahwa kemajuan dan kemunduran generasi 

bangsa yang akan datang banyak ditentukan oleh 

kesungguhan guru dalam membina peserta didik. Oleh 

karena itu, guru dituntut memikirkan dan membuat 

perencanaan terhadap peningkatan prestasi belajar bagi 

peserta didiknya. 

Untuk mencapai prestasi belajar pendidikan 

agama Islam tersebut ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor – faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar menurut Hamdani dalam bukunya 

Strategi Belajar Mengajar dibagi menjadi dua yaitu 

faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor internal 

diantaranya: intelgensi, faktor jasmani atau fisiologis, 

sikap, minat, bakat, dan motivasi. Sedangkan faktor 
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eksternal diantaranya: keadaan keluarga, keadaan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat.5 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa yaitu keadaan sekolah, karena di dalamnya 

terdapat peran guru. Guru merupakan unsur manusiawi 

dalam pendidikan. Untuk itu terdapat banyak macam 

cara yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dan guru 

untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan agama 

siswa yang bermuara untuk tercapainya prestasi belajar 

siswa dengan baik. 

Untuk itu sekolah harus memberikan suatu 

wadah atau kegiatan yang dapat membantu siswa dalam 

mengaplikasikan pengetahuan - pengetahuan agama 

yang didapatkan secara optimal. Kegiatan tersebut bisa 

dilakukan melalui ekstrakurikuler keagamaan salah 

satunya yaitu ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis). 

                                                           
5 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2011), 139-144. 
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Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) mempunyai arti 

sebuah program ekstrakurikuler yang kegiatan intinya 

terfokus kepada peningkatan pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan sikap berbasis ke-Islaman yang pada 

akhirnya dapat mengantarkan siswa menjadi generasi 

mandiri berakhlak mulia. 

Kerohanian Islam adalah wadah yang 

menampung siswa-siswi muslim, yang berarti sebuah 

lembaga untuk memperkuat keislaman yang dikemas 

dalam bentuk ekstarkurikuler. Jadi dapat dikatakan 

materi-mteri dan pembelajaran PAI di Sekolah 

Menengah Kejuruan ini tidak hanya didapatkan dalam 

pendidikan formal saja melainkan juga didapatkan dari 

pendidikan non formal.  

Dengan mengikuti ekstrakurikuler Rohis siswa 

menjadi lebih memahami terkait dengan materi agama 

Islam, siswa juga menjadi sopan dan santun terhadap 
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semua orang, dan siswa memiliki akhlak yang baik juga. 

Selain itu ektrakurikuler Rohis di SMK Negeri 2 

Ponorogo aktivitasnya tidak monoton dilakukan di 

masjid saja tetapi di alam terbuka. Ektrakurikuler Rohis 

ini bergerak dalam bidang keagamaan dan merupakan 

suatu wadah yang dimiliki siswa untuk menjalankan 

aktivitas dakwahnya. Kegiatan ini mampu menambah 

wawasan pengetahuan siswa tentang keagamaan.6 

Berdasarkan paparan dan permasalahan tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“PENGARUH PERAN GURU PAI DAN 

EKSTRAKURIKULER ROHIS TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR PAI JURUSAN TATA 

BUSANA DI SMK NEGERI 2 PONOROGO TAHUN 

AJARAN 2018/2019”.  

 

                                                           
6 Pengamatan pada tanggal 24 September 2018. 
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B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan  

lainnya, sehingga penelitian ini dibatasi pada pengaruh 

peran guru PAI dan ekstrakurikuler Rohis terhadap 

prestasi belajar PAI siswa jurusan tata busana di SMK 

Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas maka penulisan merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh peran guru PAI terhadap prestasi 

belajar PAI jurusan tata busana di SMK Negeri 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh ekstrakulikuler Rohis terhadap 

prestasi belajar PAI jurusan tata busana di SMK 

Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 
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3. Adakah pengaruh peran guru PAI dan 

ekstrakulikuler Rohis terhadap prestasi belajar PAI 

jurusan tata busana di SMK Negeri 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh peran guru PAI 

terhadap prestasi belajar PAI jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh ekstrakulikuler 

Rohis terhadap prestasi belajar PAI jurusan tata 

busana di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh peran guru PAI 

dan ekstrakulikuler Rohis terhadap prestasi belajar 
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PAI jurusan tata busana di SMK Negeri 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat 

memberikan manfaat, antara lain bagi peneliti: 

a. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

kajian dan penunjang dalam pengembangan 

pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik 

tersebut. 

b. Bagi Sekolah 

Dengan diadakannya penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukan guna meningkatkan prestasi belajar 

siswa/siswi jurusan tata busana di SMK Negeri 2 

Ponorogo . 
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c. Bagi Siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan peserta didik 

akan lebih meningkatkan prestasi belajar siswa/siswi 

jurusan tata busana di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, berisi tetang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian. 

Bab kedua, bab ini menguraikan deskripsi 

landasan teori atau telaah pustaka, kerangka berfikir dan 

hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, bab ini menguraikan rancangan 

penelitian populasi dan sampel, instrument penelitian 

dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat, merupakan uraian tentang tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 
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analisis data, (pengajuan hipotesis) dan pembahasan atau 

interprestasi atau angka statistik. 

Bab lima, bab ini berisi simpulan dari seluruh 

uraian bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang 

peningkatan dari permasalahan yang dilakukan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Adapun hasil temuan terdahulu adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Sofi Afani 

Rakhmawati, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto pada 

tahun 2018, dengan judul Ekstrakurikuler Kerohanian 

Islam (Rohis) Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Anggota ROHIS Di SMA 

N 3 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Dari penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa R square yaitu 0,404 

yang berate ada pengaruh keaktifan dalam kegiatan 

 

15 
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Rohis terhadap hasil belajar PAI di SMA N 3 

Purwokerto Kabupaten Banyumas sebesar 40%. Hasil 

regresi diperoleh Y= 54,524 + 0,378X yang berarti jika 

tidak ada kenaikan nilai dari variabel X atau X= 0, maka 

nilai variabel Y adalah 54,524. Koefisien regresi sebesar 

0,378 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai 

pada variabel X (Keaktifan dalam kegiatan Rohis) akan 

memberikan kenaikan pada variabel Y (hasil belajar) 

sebesar 0,378.7 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yakni terletak pada variabel independen yaitu 

Ekstrakurikuler Rohis serta variabel depeneden yaitu 

prestasi belajar. Perbedaan hanya terletak pada variabel 

independen peneliti Sofi Afani Rakhmawati 

                                                           
7 Sofi Afani Rakhmawati, Ekstrakurikuler Kerohanian 

Islam (Rohis) Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Anggota ROHIS Di SMA N 3 Purwokerto, 

(Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018) 
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menggunakan dua variabel sedangkan peneliti 

menggunakan tiga variabel. 

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Dwi 

Oktoriano Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Hubungaan 

Antara Ekstarkurikuler Rohis Deangan Prestasi Belajar 

PAI Di SMA 3 Muhammadiyah. Dari penelitian tersebut 

dapat diketahui bahwa diperoleh korelasi sebesar 0,159. 

Sehingga nilai r hitung berkisar antara 0,00-0,20 antara 

variabel X (Kegiatan ekstrakurikuler Rohis) dan variable 

Y (prestasi belajar) memang terdapat korelasi, akan 

tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah 

sehingga korelasi itu diabaikan. Sementara itu diketahui 

berdasarkan koefisisen deteminasi kegiatan 

ekstrakurikuler Rohis mempunyai kontribusi hanya 

sebesar 2,5281% dalam mempengaruhi hasil belajar 
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siswa. Dan 97,4719% lagi dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti faktor lingkungan keluarga dan masyarakat, 

faktor strategi belajar, faktor guru dan hal-hal lain yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa baik dari dalam 

sekolah maupun di luar sekolah.8 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yakni terletak pada variabel independen yaitu 

Ekstrakurikuler Rohis serta variabel depeneden yaitu 

prestasi belajar. Perbedaan hanya terletak pada variabel 

independen peneliti Dwi Oktoriano menggunakan dua 

variabel sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel. 

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Ruqayyah 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Trbiyah Dan 

Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau , dengan judul Pengaruh Keaktifan 

                                                           
8 Dwi Oktorio, Hubungan Antara Kegiatan Ekstrakurikuler 

Rohis Dengan Prestasi Belajar, (Skripsi,  UIN Jakarta, 2014). 
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Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) Terhadap 

Prestasi Belajar Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

SMA N 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa keaktifan 

mengikuti kegiatan Rohis dikategorikan menjadi tiga 

bagian yaitu: aktif jika 76-100%, kurang aktif jika 50-

75%, sedang jika 75-84%, dan rendah jika 0-74%.9 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yakni terletak pada variabel independen yaitu 

Ekstrakurikuler Rohis serta variabel depeneden yaitu 

prestasi belajar. Perbedaan hanya terletak pada variabel 

independen peneliti Ruqayyah menggunakan dua 

variabel sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel. 

 

                                                           
9 Ruqayyah, Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Kerohanian Islam (Rohis) Terhadap Prestasi Belajar Pelajaran PAI 

SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci, (Skripsi, UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau Pekanbaru, 2011). 
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B. Landasan Teori 

1. Guru PAI 

a. Pengertian Guru PAI 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas 

(Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 

20 Tahun 2003) dalam pasal 39 ayat 2 yang 

dimaksud dengan guru atau pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.10 

Guru adalah tenaga pendidik yang 

memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada 

anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya. 

Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dapat 

                                                           
10 Undang-undang SISDIKNAS No. 20 (2003), 21. 



21 
 

 

menjadikan anak didik menjadi orang yang 

cerdas.11 

Definesi guru pendidikan agama Islam 

menurut Zuhairi yaitu usaha yang diarahkan 

kepada pembentukan kepribadian anak yang 

sesuai dengan ajaran Islam atau suatu upaya 

dengan ajaran Islam, memikir, memutuskan dan 

berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta 

bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai 

Islam.12 Maksudnya segala sesuatu yang 

dilakukan harus sesuai dengan nilai.nilai Islam. 

Novan Ardy Wiyani dalam bukunya 

pendidikan karakter berbasis iman dan taqwa 

menyatakan bahwa guru pendidikan agama Islam 

adalah merupakan figure atau tokoh utama yang 

                                                           
11 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), 126. 
12 Zuhairini, et al. Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009). 152 
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memberi tugas tanggung jawab dan wewenang 

secara penuh untuk meningkatkan kualitas 

peserta didik dalam bidang Pendidikan Agama 

Islam yang meliputi tujuh unsur pokok yaitu: 

keimanan, ketaqwaan, ibadah, al-Qur’an, 

syariah, muamalah, dan akhlaq.13 Jadi seorang 

guru merupakan contoh yang baik bagi peserta 

didiknya. 

Secara umum guru agama Islam adalah 

guru yang bertugas mengajarkan pendidikan 

agama Islam pada sekolah baik negeri maupun 

swasta, baik guru tetap maupun tidak tetap.14 

Dalam pengertian lebih luas pendidik 

dalam perspektif pendidikan Islam adalah prang 

yang bertanggung jawab terhadap upaya 

pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani 

                                                           
13 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman 

dan Taqwa, (Yogyakarta: Teras, 2012), 100-101. 
14 Ibid., 100. 
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peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-

tugas kemanusiaannya (baik sebagai khalifah fi 

al-ardh maupun ‘abd).15 

Dari beberapa pengertian guru 

Pendidikan Agama Islam di atas, dapat 

disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama 

Islam mempunyai kewajiban untuk mendidik 

kepada anak didiknya dengan tujuan 

memberikan pelajaran nilai-nilai agama Islam, 

sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam pada 

diri peserta didik dengan dicerminkan melalui 

kepribadian dan tingkah laku sehari-hari dalam 

kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.16 

 

                                                           
15 Ramayulis, Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: 

Telaah sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, ( Jakarta: 

Kalam Mulia, 2011), 139. 
16 Novan, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa, 

101. 
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b. Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam 

Fungsi guru Pendidikan Agama Islam 

menurut Zakiyah Drajat sebagaimana di kutip 

dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yaitu: 

1) Guru Pendidkan Agama Islam adalah 

pengajar  

Tugas guru Penididikan Agama Islam 

adalah mengajar, bahkan masih banyak yang 

beranggapan demikian atau tampak masih 

dominan dalam karier sebagai besar guru, 

sehingga dua tugas lainnya menjadi 

tersisihkan atau terabaikan. Padahal 

hakikatnya sebagai pengajar, guru bertugas 

membina perkembangan pengetahuan, sikap 

atau tingkah laku, dan keterampilan. 

2) Guru Pendidikan Agama Islam sebagaia 

pembimbing atau pemberi bimbingan 
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Bagi guru Pendidikan Agama Islam 

pemberian bimbingan meliputi bimbingan 

belajar dan bimbingan perkembangan sikap 

atau tingkah laku. 

3) Guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

pemimpin (manajer kelas) 

Guru berugas sebagai administrasi, 

bukan berarti sebagai pegawai kantor, 

melainkan sebagai pengelola kelas atau 

pengelola (manajer) interaksi belajar 

mengajar. Ada du aspek dari masalah 

pengelolaan yang perlu mendapat perhatian 

oleh guru Pendidikan Agama Islam, yaitu: 

(1) Membantu perkembangan anak didik 

sebagai individu dan kelompok. 
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(2) Memelihara kondisi kerja dan kondisi 

belajar yang sebaik-baiknya di dalam 

maupun di luar kelas.17 

c. Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Pendidikan Agama Islam 

1) Peran Guru 

Peran guru di antaranya yaitu: 

(1) Guru sebagai pendidik 

Guru adalah pendidik, yang 

menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi 

bagi para peserta didik, dan 

lingkungannya.oleh karena itu, guru 

harus memiliki standar kualitas pribadi 

tertentu, yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri, dan disiplin. 

(2) Guru sebagai pengajar 

                                                           
17 Ibid., 102-103. 
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Guru melaksanakan pembelajran, 

dan hal tersebut merupakan tuugas dan 

tanggung jawab yang pertama dan utama. 

Guru membantu peserta didik yang 

sedang berkembang untuk mempelajari 

sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan memahami 

materi standar yang dipelajari. 

(3) Guru sebagai pembimbing  

Guru sebagai pembimbing 

perjalanan (jorney) yang berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman 

bertanggung jawab atas kelancaran 

perjalanan itu. 

(4) Guru sebagai pelatih  

Proses pendidikan dan 

pembelajaran memerlukan latihan 
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keterampilan, baik intelektual maupun 

motoric, sehingga menuntut guru untuk 

bertindak sebagai pelatih. 

(5) Guru sebagai penasehat 

Guru adalah seorang penasehat 

bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, 

meskipun mereka tidak memiliki latihan 

khusus sebagai penasehat dan dalam 

beberapa hal tidak dapat berharap untuk 

menasehati orang. 

(6) Guru sebagai pembaharu (innovator) 

Guru menerjemahkan pengalaman 

yang telah lalu ke dalam kehidupan yang 

bermakna bagi peseta didik. 

(7) Guru sebagai pribadi 

Sebagai individu yang 

berkecimpung dalam pendidikan, guru 
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harus memiliki kepribadian yang 

mencerminkan seorang pendidik. 

(8) Guru sebagai evaluator 

Guru bertugas untuk 

mengevaluasi hasil belajar siswa, karena 

tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, 

karena penilaian merupakan proses 

menetapkan kualitas hasil belajar, atau 

proses untuk menentukan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran oleh 

peserta didik.18 

d. Tugas Dan Tanggung Jawab Guru 

Pendidikan Agama Islam 

Menjadi seorang guru Pendidikan Agama 

Islam tidaklah sekedar hanya bertugas mengajar 

pada peserta didik saja, akan tetapi seorang guru 

                                                           
18 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan 

Pembelajaran Kreastif dan Menyenagkan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdyakarya, 2009), 37-61. 
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Pendidikan Agama Islam pada dasarnya 

memiliki dua tugas pokok, yaitu : 

1) Tugas instruksional 

Yaitu menyampaikan berbagai 

pengetahuannya dan pengalaman agama 

kepada peserta didik untuk dapat 

diterjemahka ke dalam tingkah laku dalam 

kehidupannya. 

2) Tugas moral 

Yaitu mengembangkan dan 

membersihkan jiwa peserta didik agar dapat 

mendekatkan diri kepad Allah, menjjauhkan 

diri dari keburukan dan menjaganya agar 

tetap pada fitrahnya yaitu religiusitas. 

Sedangkan menurut Kementrian Agama RI, 

tugas dan tanggung jawab guru Pendidikan 

Agama Islam adalah: 
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1) Guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

pengajar 

Guru Pendidikan Agama Islam harus 

menjadi pengajar yang baik, dalam arti 

persiapan mengajar, pelaksanaan pengajaran, 

sikap di depan kelas, dan pemahaman peserta 

didik terhadap pelajaran yang diberikan. 

2) Guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

pendidik 

Guru Pendidikan Agama Islam tidak 

hanya mempunyai tugas menyampaikan atau 

mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, 

tetapi yang lebih penting adalah membentuk 

jiwa dan batin mereka berakhlaq mulia. 

3) Guru Pendidikan Agama Islam sebagai da’i 

Guru Pendidikan Agama Islam yang 

mengajar di sekolah umum mendapat 
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tanggapan positif dari guru-guru lain di 

sekolah tersebut. 

4) Guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

konsultan 

Disamping sebagai pengajar dan 

pendidik, guru Pendidikan Agama Islam juga 

berfungsi sebagai konsultan bagi peserta 

didik atau guru lainnya dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan pribadi atau 

permasalahan belajar. 

5) Guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

pemimpin pramuka 

Kegiatan pramuka dapat dijadikan 

sebgai tempat mengembangkan Pendidikan 

Agama Islam, lebih sempurna lagi apabila 

guru Pendidikan Agama Islam aktif di 

dalamnya. 
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6) Guru Pendidikan Agama Islam sebagai 

pemimpin informal 

Guru Pendidikan Agama Islam bukan 

hanya sebagai pengajar dan pendidik, tetapi 

sebagai pemimpin keluarga dan 

masyarakat.19 

 

2. Ekstrakurikuler Rohis 

a. Pengertian ekstrakurikuler 

Istilah ektrakurikuler secara etimologi 

terdiri dari “ekstra” dan “kurikuler”. Ekstra 

artinya tambahan di luar yang seharunya 

dikerjakan. Sedangkan kurikuler berkaitan 

dengan kurikulum, yaitu perangkat mata 

pelajaran yang diajarkan pada suatu lembaga 

tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler adalah 

                                                           
19 Novan, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Taqwa, 

103-105. 
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kegiatan diluar mata pelajaran yang sudah 

terstruktur dan terjadwal.20 

Menurut Suharsimi sebagaimana dikutip 

Suryosubroto kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan tambahan, di lur struktur program yang 

ada pada umumnya merupakan kegiatan 

pilihan.21 

Sedangkan pengertian ekstrakurikuler 

menurut Direktorat Pendidikan Menengah 

Kejuruan sebagaimana dikutip Suryosubroto 

adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah 

atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan 

                                                           
20 Permendikbud No. 58, 59, dan 60 Tahun 2014 tentang 

Kurikulum 2013 SMP, SMA, dan SMK 
21 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, 

Wawasan Baru, Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa 

Komponen Layanan Khusus, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 287. 
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kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai 

mata pelajaran dalam kurikulum.22 

Dalam Panduan Teknis Kegiatan 

Ekstrakurikuler oleh Depdikbud (kini 

Kemendikbud) dijelaskan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan oleh peserta didik di 

luar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokuler, 

di bawah bimbingan dan pengawasan satuan 

pendidikan. 

Menurut Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan dalam buku Paedoman 

Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah 

sebagaimana diungkap Nasrullah Nurdin, 

menjelaskan bahwa: kegiatan ekstrakurikuler 

harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

                                                           
22 Ibid., 287. 
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dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.23 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler adalah 

kegiatan tambahan di luar jam pelajaran biasa 

agar memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan dan kemampuan siswa. 

b. Rohis  

1) Pengertian Rohis 

Rohis adalah kepanjangan dari dua 

kata, yaitu Rohani dan Islam. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia rohani yaitu yang 

bertalian atau berkenaan dengan roh, 

sedangkan roh yaitu sesuatu yang ada dalam 

jasad yang diciptkan Tuhan sebagai 

                                                           
23 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan ROHIS Di 

Sekolah Dan Madrasah, (Jakarta: Erlangga, 2018), 18-19. 
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penyebab adanya hidup (kehidupan), jika 

sudah berpisah dari badan, berakhirlah 

kehidupan seseorang. Atau makhluk hidup 

yang tidak berjasad tetapi berpikiran 

berperasaan.24 

Sedangkan Islam dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yaitu agama yang diajarkan 

oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman 

pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan 

ke dunia melalui wahyu Allah SWT.25 

Sementara itu pengertian Islam 

menurut Mohammad Daud Ali adalah 

ketundukan, ketaatan, kepatuhan, (kepada 

kehendak Allah). Berasal dari kata salama 

yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak 

                                                           
24 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, jilid IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), 

1179. 
25 Ibid., 549. 
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bercacat. Dari akar kata itu juga terbentuk 

kata-kata salm, salm yang berarti kedamaian, 

kepatuha, penyerahan (diri).26 

Kerohanian Islam (Rohis) merupakan 

sebuah organisasi yang mewadahi siswa 

siswi yang beragaa Islam untuk berkumpul 

dan bertujuan memperdalam dan 

memperkuat ajaran Islam. Rohis juga 

merupakan salah satu bentuk organisasi 

ekstrakurikuler di SMP dan SMA/SMK. 

Rohis sebenarnya adalah sebagai forum, 

pengajaran, dakwah, dan sarana tambahan 

bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman ke-Islaman. Susunan dalam 

Rohis layaknya OSIS karena memang Rohis 

adalah bagian dari OSIS, di dalamnya 

                                                           
26 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persaada, 2008), 49. 
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terdapat ketua, wakil, bendahara, sekertaris, 

dan divisi-divisi yang bertugas pada 

bagiannya masing-masing.27 

Dari berbagai pengertian tersebut 

ekskul Rohani Islam (Rohis) mempunyai arti 

sebuah program ekstrakurikuler yang 

kegiatan intinya terfokus kepada peningkatan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan 

sikap berbasis ke-Islaman yang pada 

akhirnya dapat mengantarkan siswa menjadi 

generasi mandiri berakhlak mulia. 

2) Fungsi, Peran Dan Tujuan 

Ekstrakurikuler Rohis 

(1) Fungsi kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah menurut Nasrullah yaitu : 

                                                           
27 Nasrullah, Pedoman Pembinaan ROHIS Di Sekolah Dan 

Madrasah, 26. 
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(a) Pengembangan, yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal 

peserta didik melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, pemberian 

kesempatan untuk pembentukan 

karakter, dan pengembangan diri. 

(b) Sosial, yaitu kegiatan ekstrakurikuler 

rohis berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan 

rasa tanggung jawab sosial peserta 

didik. 

(c) Rekreatif, yaitu kegiatan 

ekstakurikuler dilakukan secara 

rileks, menggembirakan, dan 

menyenangkan sehingga menunjang 

proses perkembangan peserta didik. 
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(d) Persiapan karier, yaitu kegiatan 

ektrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kesiapan karier 

peserta didik melalui pengembangan 

kapasitas, bakat, dan minat.28 

(2) Peran dan tujuan ekstrakurikuler Rohis 

sebagaima disebutkan dalam Panduan 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Kementerian Agama 

sebagai berikut: 

(a) Meningkatkan pemahaman terhadap 

agama sehingga mampu 

mengembangkan dirinya sesuai 

norma agama serta mampu 

mengamalkan. 

                                                           
28 Nasrullah, Pedoman Pembinaan ROHIS Di Sekolah Dan 

Madrasah, 19-20. 
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(b) Meningkatkan kemampuan peserta 

didik sebagai anggota masyarakat. 

(c) Menyalurkan dan mengembangkan 

potensi dan bakat peserta didik. 

(d) Melatih sikap disiplin, kejujuran, 

kepercayaan, dan tanggung jawab 

dalam menjalankan tugas. 

(e) Menumbuh-kembangkan akhlak 

Islami yang mengintregrasikan 

hubungan dengan Allah SWT, Rasul, 

manusia, dan alam sekitar. 

(f) Memberikan bimbingan dan arahan 

serta pelatihan kepada peserta didik. 

(g) Memberikan peluang peserta didik 

agar memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik.29 

                                                           
29 Ibid., 29-31. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan Rohis adalah 

untuk memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan, pembinaan sikap 

dan nilai serta kepribadian yang pada 

akhirnya bermuara pada penerapan 

akhlak mulia.30 

3) Kegiaatan Rohis 

Menurut Koesmawanti dan Nugroho 

Widyantoro sebagaimana dikutip Nasrullah 

Nurdin, jenis kegiatan ekstrakurikuler Rohis 

terbagi pada dakwah umum dan dakwah 

khusus. Umumnya, kegiatan ekstrakurikuler 

Rohis di sekolah adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
30 Ibid., 30. 
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a) Penyambutan siswa baru 

Progaram ini khusus di adakan 

untuk penyambutan adik-adik yang 

menjadi siswa baru, target program ini 

adalah mengenalkan siswa baru dengan 

berbagai kegiatan dakwah sekolah, para 

pengurus, dan alumninya. 

b) Perlombaan  

Program perlombaan yang 

biasanya diikutkan dalam program utama 

yaitu wahana menjaring bakat dan minat 

para siswa di bidang keagamaan, ajang 

perkenalan silaturrohmi antar kelas yang 

berbeda,dan syiar islam. 

c) Kursus membaca Al- Qur’an 

Program ini dapat dilaksanakan 

melalui kerjasama dengan pihak guru 
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agama islam di sekolah, serhingga 

mereka turut mendukung dan 

menjadikannya sebagai bagian dari 

penilaian mata pelajaran agama Islam. 

Dakwah sekolah juga berorientasi 

pada terbentuknya simpatisan dan pendukung 

nilai-nilai kebenaran (al-haqq) dalam jumlah 

yang banyak: dari kalangan siswa, guru, 

kepala sekolah dan sebagainya.31 

Adapun dakwah khusus adalah proses 

pembinaan dalam rangka pembentukan 

kader-kader dakwah di lingkungan sekolah. 

Dakwah ini dilakukan secara selektif 

terbatas. Kegiatan yang termasuk dakwah 

khusus meliputi: 

 

 

                                                           
31 Ibid., 32-33. 
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a) Mabit 

Mabit adalah kepanjangan dari 

Malam Bina Iman dan Takwa atau 

bermalam bersama. Tujuannya melatih 

kekuatan kebersamaan dan tanggung 

jawab. 

b) Diskusi atau bedah buku 

Untuk meatih memprtajam 

pemahaman, memperluas wawasan serta 

meluruskan pemahaman. 

c) Mentoring 

Mengadakan mentoring yang 

materi ajarnya berbeda-beda setiap 

minggunya, tentunya dipandu oleh 

pembimbing kegiatan. 
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d) Daurah atau pelatihan 

Memberikan pelatihan kepada 

siswa, misalnya daurah tentang Al-

Qur’an dalam artian bertujuan 

membenarkan bacaan Al-Qur’an, 

memperbagus seni bacaan Al-Qur’an. 

Ataupun peatihan kader dakwah 

(muhadoroh). 

e) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 

f) Shalat dzuhur berjamaah.32 

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata prestasi belajar berasal dari dua 

suku kata yaitu “prestasi” dan “belajar”. Di 

dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud 

dengan prestasi adalah “hasil yang telah dicapai 

                                                           
32 Ibid., 33-34. 
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(dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya).33 

Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa 

belajar merupakan suatu perubahan dalam 

tingkah laku, di mana peubahan itu dapat 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, 

tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada 

tingkah laku yang lebih buruk.34 

Slameto mendefinsikan, belajar ialah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.35 

                                                           
33 Zakiyah Draradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 307. 
34 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: 

PT Remaja Rosdyakarya, 2007), 85. 
35 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2010) 2.  
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Secara umum belajar ialah tahapan 

perubahan perilaku siswa yang felatif positif dan 

menetap sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif.36 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan 

beberapa tokoh di atas, maka penulis dapat 

mengambil suatu kesimpulan, bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku yang 

terjadi dalam diri seseorang yang disebabkan 

oleh pengalaman individu. 

Sedangkan pengertian prestasi belajar 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

                                                           
36 Fadhillah Suralaga, et al, Psikologi Pendidikan Dalam 

Perspektif Islam, ( Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005) 63. 
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pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru.37 

Hamdani mengemukakan prestasi belajar 

di bidang pendidikan adalah hasil dari 

pengukuran terhadap siswa yang meliputi faktor 

kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur 

dengan menggunakan instrument tes atau 

istrumen yang relevan.38 

Thomas dikutip dalam bukunya Tritjahjo 

Danny Soesilo menyatakan bahwa prestasi 

belajar itu meliputi tujuh unsur, yaitu 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, berpikir 

kritis, analisis, komunikasi, pemanipulasian 

                                                           
37 DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 895. 
38 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 138. 
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informasi, dan pemerdayaan peserta didik yang 

semuanya dapat ditransfer.39 

Secara umum prestasi belajar adalah 

kompetensi yang terjadi (dimiliki) pada peserta 

didik setelah melakukan kegiatan belajar maupun 

pembelajran selama kurun waktu tertentu yang 

meliputi: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris.40 

Berdasarkan definisi di atas, maka 

penulis menyimpulkan bahwa prestas belajar 

adalah hasil belajar yang dicapai peserta didik 

selama mengikuti proses pembelajaran. 

 

 

                                                           
39 Tritjahjo Danny Soesilo, Teori dan Pendekatan Belajar 

Implikasinya Dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 

107. 
40 Ibid., 108. 
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b. Faktor – Faktor Yang Mepengaruhi Prestasi 

Belajar 

Faktor – faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar menurut Hamdani dalam 

bukunya Strategi Belajar Mengajar dibagi 

menjadi dua yaitu faktor Internal dan faktor 

Eksternal. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari siswa. faktor ini antara lain sebagai 

berikut: 

a) Kecerdasan (inteligensi)  

Kecerdasan adalah kemmapuan 

belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya. 
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b) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis  

Kondisi jasmaniah atau fisiologis 

pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap kemmapuan belajar seseorang. 

c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kencenderungan 

untuk mereaksi terhadap suatu hal, orang, 

atau benda dengan suka, tidak suka, atau 

acuh tak acuh. 

d) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi 

adalah suatu kecederungan untuk selalu 

memerhatikan dan mengingat sesuatu 

secara terus – menerus. 

e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk 
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mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. 

f) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu 

yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri atas dua 

macam, yaitu lingkungan sosial dan 

lingkungan non sosial. 

Yang termasuk dalam lingkungan 

sosial adalah guru, kepala sekolah, staf 

administrasi, teman-teman sekelas, rumah 

tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, dan 

lain-lain. Adapun yang termasuk dalam 

lingkungan non sosial adalah gedung 

sekolah, tempat tinggal, dan waktu belajar. 
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a) Keadaan keluarga  

Menurut Slameto sebagaimana 

dikutip oleh Hamdani menyatakan bahwa 

keluarga adalah lembaga pendidikan 

pertama dan utama. 

b) Keadaan sekolah  

Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan 

belajar siswa.  

c) Lingkungan Masyarakat 

Di samping orang tua, lingkungan 

juga merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

dalam proses pelaksanaan pendidikan.41 

 

 

                                                           
41 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 139-144. 
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c. Jenis – Jenis Prestasi Belajar 

Secara garis besar jenis hasil belajar 

terbagi menjadi dua yaitu ranah kongnitif dan 

ranah afektif. Diperjelas oleh Benyamin Bloom 

yang dikutip oleh Sudjana, menyatakan yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.42 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif  berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan dan ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Tipe hasil belajar yang lebih tinggi 

daripada pengetahuan adalah pemahaman. 

 

                                                           
42 Nana Sudjana, Dasar- Dasar Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 23. 
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2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

dan nilai.Penilaian hasil belajar afektif 

kurang mendapat perhatian dari guru.Para 

guru lebih banyak menilai ranah kognitif 

semata. Tipe hasil belajar afektif tampak 

pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiannya terhadap pelajaran, 

disiplin, motivasi belajar, menghargai guru 

dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan 

hubungan sosial. 

3) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotoris tampak 

dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ranah 

psikomotorik adalah ranah yang berhubungan 
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dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, 

meukul, melompat dan sebagainya. 

 

4. Pengaruh Peran Guru PAI Dan Ekstrakurikuler 

Rohis Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran PAI 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang 

merupakan hasil interaksi berbagai faktor. Faktor – 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Hamdani yaitu baik dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari siswa. faktor ini antara lain meliputi : 
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Kecerdasan (inteligensi), faktor jasmaniah atau 

faktor fisiologis, sikap, minat, bakat, motivasi. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri atas dua macam, 

yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non 

sosial. 

Yang termasuk dalam lingkungan sosial 

adalah guru, kepala sekolah, staf administrasi, 

teman-teman sekelas, rumah tempat tinggal 

siswa, alat-alat belajar, dan lain-lain. Adapun 

yang termasuk dalam lingkungan non sosial 

adalah gedung sekolah, tempat tinggal, dan 

waktu belajar.43 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa yaitu lingkunga sekolah, 

karena di dalamnya terdapat campur tangan guru. 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan 

                                                           
43 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 139-144. 
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sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di 

sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman 

dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang 

dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik 

menjadi orang yang cerdas.44  

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan kerohanian Islam 

(Rohis) merupakan salah satu cara guru dalam 

menambah wawasan pengetahuan siswa untuk 

tercapainya prestasi belajar siswa dengan baik. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

seperangkat pengalaman belajar yang memiliki 

nilai-nilai manfaat bagi pembentukan 

kepribadian siswa. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah menurut 

                                                           
44 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), 126. 



61 
 

 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

adalah: 

a. Kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan 

kemampuan siswa beraspek kognitif, efektif 

dan psikomotorik. 

b. Mengembangkan bakat minat siswa dalam 

upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan 

manusia seutuhnya. 

c. Dapat mengetahui, mengenal serta 

membedakan antara hubungan satu dengan 

mata pelajaran lainnya.45  

 

 

 

 

 

                                                           
45 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, 

Wawasan Baru, Beberapa Metode Pendukung dan Beberapa 

Komponen Layanan Khusus, 288. 
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C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah: 

Variabel Independen (X) : Peran Guru PAI 

         (X1) : Ekstrakurikuler ROHIS 

Variabel Dependen   (Y)  : Prestasi Belajar PAI 

1. Jika peran guru PAI baik,  maka prestasi belajar 

PAI siswa baik. 

2. Jika ekstrakurikuler ROHIS baik, maka prestasi 

belajar PAI siswa baik. 

3. Jika peran guru PAI dan Ekstrakurikuler ROHIS 

baik, maka prestasi belajar PAI siswa baik.  
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.46 Berdasarkan landasan 

teori dan kerangka berfikir yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ho¹  :  Tidak ada pengaruh peran 

guru PAI terhadap prestasi belajar 

pada mata pelajaran PAI jurusan tata 

busana di SMK Negeri 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. 

Ha¹  : Ada pengaruh peran guru PAI 

terhadap prestasi belajar pada mata 

pelajaran PAI jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019.  

                                                           
46 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
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2. Ho²  : Tidak ada pengaruh 

ekstrakulikuler Rohis terhadap 

prestasi belajar pada mata pelajaran  

PAI juruan tata busana di SMK 

Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

Ha²  :  Ada pengaruh ekstrakulikuler Rohis 

terhadap prestasi belajar pada mata 

pelajaran  PAI jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

3. Ho³  : Tidak pengaruh peran Guru 

PAI dan ekstrakulikuler Rohis 

terhadap prestasi belajar pada mata 

pelajaran PAI jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 



65 
 

 

Ha³  : Ada pengaruh peran Guru PAI dan 

ekstrakulikuler Rohis terhadap 

prestasi belajar pada mata pelajaran 

PAI jurusan tata busana di SMK 

Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah rencana atau 

struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa 

sehingga kita dapat memperoleh jawaban atas 

permasalahan-permasalahan penelitian. Rancangn 

penelitian bertujuan untuk memberi 

pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan 

diambil.47 

Dalam rancangan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang 

didasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti populasi/sampel tertentu. Penelitian ini 

termasuk dalam penelitian metode korelasi prediktif. 

Untuk menganalisis data menggunakan analisis regresi 

                                                           
47 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), 100. 
66 
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linier sederhana, regresi adalah salah satu metode 

statistika yang mempelajari pola hubungan yang logis 

(ada teorinya) antara dua atau lebih variabel dimana 

salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel 

terikat/dependen dan variabel bebas/independen. 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel dependen dan satu 

variabel independen.48 

Rancangan penelitian ini, peneliti mengambil 

tiga variabel, yaitu variabel bebas (Independent) dan 

variabel terikat (Dependent) yaitu:49 

1. Guru PAI  (X-1) dan Ekstrakurikuler Rohis (X-2) 

sebagai variabel bebas (independent) yang menjadi 

                                                           
48 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016)), 120. 

 
49 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 187. 
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sebuah perubahan atau timbulnya variabel dependent 

(prestasi belajar PAI) 

2. Prestasi Belajar PAI (Y) sebagai variabel 

(dependent) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

Dengan demikian rancangan penelitian ini adalah: 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

X1 : Guru PAI 

X2 : Ekstrakurikuler Rohis 

Y  : Prestasi Belajar PAI 

 

X1 

X2 

Y 
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B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang 

diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai 

maupun hal-hal yang terjadi.50 Sedangkan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

jurusan tata busana di SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Jurusan Tata Busana SMK Negeri 

2 Ponorogo 

No Kelas Jumlah 

siswa  

Jumlah siswa yang 

mengikuti 

ekstrakurikuler 

Rohis 

1 X B 113 22 

2 XI B 99 10 

3 XII B 109 0 

 Jumlah 321 32 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
                                                           

50 Ibid., 187. 
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Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari itu semua yang ada pada populasi, 

mislanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu , 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Teknik sampel yang 

digunakan sampel jenuh. 

Sampel pada penelitian ini yaitu siswa siswi 

SMKN 2 Ponorogo yang mengikuti ekstrakurikuler 

Rohis sebanyak 32 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila 

menggunakan instrumen. Instrumen sebagai alat 

pengumpulan data harus benar-benar dirancang dan 

dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data 

empiris sebagaimana adanya. Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian adalah: 
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1) Data narasumber 

2) Data anggota ekstrakurikuler Rohis 

3) Data tentang prestasi belajar PAI siswa jurusan tata 

busana di SMKN 2 Ponorogo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel Indikator Teknik No Item  

Positif Negatif  

Variabel X-1: 

Peran Guru PAI 

1. Pengajar  a. Bertugas membina 

perkembangan 

pengetahuan, sikap 

atau tingkah laku, dan 

keterampilan. 

Angket 2, 3, 4, 5, 

6 

 

1 

2. Pembimbing atau 

pemberi 

bimbingan 

a. Bimbingan belajar, 

Bimbingan 

perkembangan sikap 

atau tingkah laku. 

Angket 

 

8, 9 7 

3. Pemimpin 

(manajer kelas) 

a. Sebagai pengelola 

kelas. 

Angket 11, 12, 

13 

10 

b. Sebagai pengelola 

(manajer) interaksi 

belajar mengajar. 

Angket 14, 15,  16 

7
2
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 4. Evaluator a. Menetapkan hasil 

kualitas belajar. 

Angket 17, 18 19 

b. Menentukan tingkat 

pencapaian 

pembelajaran. 

Angket 20, 21, 

23, 24, 

25. 

22 

Variabel X-2: 

Ekstrakurikuler 

ROHIS 

1. Meningkatkan 

pemahaman 

terhadap agama 

a. Menambah wawasan 

keagamaan yang dapat 

diimplementasikan 

dalam kehidupan. 

Angket 1, 2 

 

3 

2. Menyalurkan 

dan 

mengembangkan 

potensi dan 

bakat peserta 

didik. 

a. Mengaktualisasikan 

potensi peserta didik 

dalam mencapai 

prestasi unggulan 

sesuai bakat dan minat. 

Angket 4, 6 5 

3. Pembinaan sikap a. Melatih sikap disiplin. Angket  7, 9, 10 8, 11 

 
7
3
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b. Melatih sikap tanggung 

jawab dalam 

menjalankan tugas. 

Angket 12, 13 14 

5. Menumbuh-

kembangkan 

akhlak Islami 

a. Mengintregrasikan 

hubungan dengan 

Allah SWT, Rasul, 

dan hubungan dengan 

manusia dan alam 

sekitar. 

Angket 

 

 

 

16, 17, 

18, 19, 

20 

15 

6. Memberi peluang 

peserta didik agar 

memiliki 

kemampuan 

untuk 

berkomunikasi 

a. Melatih kemampuan 

untuk berkomunikasi 

dengan baik, secara 

verbal dan non verbal 

Angket 

 

21,  23, 

24, 25 

22 

Variabel Y:  

Prestasi Belajar 

PAI 

Hasil belajar Nilai raport kelas tata 

busana SMK Negeri 2 

Ponorogo Tahun ajaran 

2018/2019 

Dokume

ntasi 

 

 

 

 
7
4
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, penulis 

menggunakan teknikdengan menggunakan angket atau 

kuesioner. 

1. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data secara tidak 

langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab 

dengan responden). Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui.  

Dengan demikian kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
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pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert ini maka variabel yang akan dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. Pernyataan ini akan 

disebarkan kepada responden, yakni seluruh siswa 

Jurusan Tata Busana di SMKN 2 Ponorogo. Adapun 

pengumpulan data dengan menggunakan angket 

yang mengacu pada skala Likert dengan sekor 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Skor Pernyataan angket 

Kriteria Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang  2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.51 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang SMKN 2 Ponorogo, 

struktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk 

dokumen, metode ini digunakan untuk mencari 

informasi sejarah berdirinya sekolah, Visi, Misi, 

tujuan, keadaan guru, identitas sekolah, struktur 

                                                           
51Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231. 



78 
 

 

organisasi, nilai rapot siswa, dan data-data 

dibutuhkan di SMKN 2 Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, menyajiakan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.52Langkah-

Langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

                                                           
52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 207. 
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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.53  

Secara mendasar, validitas adalah keadaan 

yang menggambarkan tingkat instrumen yang 

bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. 

Suatu tes disebut valid 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 cara 

menghitungnya yaitu dengan menggunakan 

program Microsoft excel. 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koeisienkorelasi rhitung 

                                                           
53 Ibid.,, 363. 
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negatif atau lebih kecil dari rtabel maka item 

tersebut dikatakan tidak valid (drop).selanjutnya 

apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kriteria validitas (tidak valid) , maka 

item tersebut akan dikeluarkan dari angket. Nilai 

rtabel yang digunakan untuk subjek (N sebanyak 14 

adalah ketentaun df=N-2, berati 14-2=12, dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% maka diperoleh 

rtabel=  0,576.54 

Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 14 responden. Dari hasil perhitungan 

validitas instrumen terhadap 25 butir soal variabel 

guru PAI dan 25 butir soal variabel 

ekstrakurikuler rohis. Hasil perhitungan uji 

validitas instrumen peran guru PAI dan 

                                                           
54 Anindita Desi wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Felicha), 2016), 95. 
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ekstrakurikuler rohis dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Peran 

Guru PAI 

No.Soal “r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 

Keterangan 

1 0.629834 0.576 Valid 

2 0.673727 0.576 Valid 

3 0.698537 0.576 Valid 

4 0.354557 0.576 Drop 

5 0.617348 0.576 Valid 

6 0.738669 0.576 Valid 

7 0.648223 0.576 Valid 

8 0.655339 0.576 Valid 

9 0.32938 0.576 Drop 

10 0.847652 0.576 Valid 

11 0.632082 0.576 Valid 

12 0.622953 0.576 Valid 

13 0.715975 0.576 Valid 

14 0.724017 0.576 Valid 

15 0.629834 0.576 Valid 

16 0.68582 0.576 Valid 

17 0.661072 0.576 Valid 

18 0.727742 0.576 Valid 

19 0.677056 0.576 Valid 

20 0.615519 0.576 Valid 

21 0.8331 0.576 Valid 

22 0.685931 0.576 Valid 

23 0.637441 0.576 Valid 

24 0.644914 0.576 Valid 
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25 0.415831 0.576 Drop 

 

Pada variabel peran guru PAI, dari 25 soal 

ada 22 yang valid yaitu item no 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

Sedangkan yang tidak valid instrument no 4, 9, 

dan 25. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen 

Ekstrakurikuler Rohis 

No.Soal  “r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 

Keterangan 

1 0.722881 0.576 Valid 

2 0.782952 0.576 Valid 

3 0.641767 0.576 Valid 

4 0.718339 0.576 Valid 

5 0.665784 0.576 Drop 

6 0.643677 0.576 Valid 

7 0.616413 0.576 Valid 

8 0.696661 0.576 Valid 

9 0.777116 0.576 Valid 

10 0.110726 0.576 Drop 

11 -0.02857 0.576 Drop 

12 0.727121 0.576 Valid 

13 0.705516 0.576 Valid 

14 0.736431 0.576 Valid 

15 0.59504 0.576 Valid 

16 0.601266 0.576 Valid 
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17 0.606074 0.576 Valid 

18 0.713252 0.576 Valid 

19 -0.02494 0.576 Drop 

20 0.024144 0.576 Drop 

21 0.603477 0.576 Valid 

22 0.581793 0.576 Valid 

23 0.71005 0.576 Valid 

24 0.603861 0.576 Valid 

25 0.306043 0.576 Drop 

 

Pada variabel Ekstrakurikuler rohis, dari 

25 soal ada 20 yang valid yaitu item no 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 

24. Sedangkan yang tidak valid instrument no 10, 

11, 19, 20 dan 25. 

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 
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reabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.55  

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen 

menggunakan alpha cronbach dengan bantuan 

progam SPSS versi 17.0 for windows. Kriteria 

dan reliabilitas instrumen penelitian adalah 

apabila harga croanbach alfa  lebih besar dari 0,05 

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel  dan 

sebaliknya.56 

Hasil perhitungan uji reliabilitas pada 

masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

 

                                                           
55 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002),86. 
56 Duwi Prayitno, SPSS  Handbook; Analisis Data, Olah data, 

dan Penyelesaian Kasus-Kasus Sraristik (Yogyakarta: Mediakom, 

2016),60. 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumla

h item 

soal 

Cronbac

h Alfa 

Keteranga

n 

Peran Guru 

PAI 

22 

Item 

0, 942 Reliabel 

Ekstrakurikul

er Rohis 

20 

Item 

0, 937 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui 

bahwa masing-masing variabel memiliki nilai 

cronbach alfa lebih dari 0,05. Dengan demikian 

variabel peran guru PAI dan ekstrakurikuler 

Rohis dikatakan reliabel, yang tercantum dalam 

perhitungan cronbach alfa. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah 

sampel penelitian ini dari populasi distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

oleh peneliti adalah teknik Uji Kolmogrovsmirnov 
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dan pengujinya menggunakan SPSS versi 17.0 for 

windows. Kriteria dari normalitas data penelitian 

adalah apabila signifikan lebih besar dari 0,05 

maka data tersebut dikatakan berdistribusi 

normal.57 

Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik 

adalah data yang mempunyai distribusi normal 

atau mendekati normal.58 Dan untuk mengetahui 

apakah data yang digunakan berdistribusi normal 

atau tidak, maka pengujiannya menggunakan 

program SPSS. 

 

 

 

                                                           
57 Ibid., 39. 
58 Ating Sumantri dan Sambas Ali Muhidin, Aplikasi Statistika 

dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 265. 
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b. Uji Linieritas  

Pengujian linieritas regresi pada populasi 

berarti melakukan uji inferensial apakah suatu 

model linier pada sampel juga berlaku pada 

populasi. Sehingga ada dua cara dalam melakukan 

uji ini. Pertama, menguji terlebih dahulu apakah 

hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat tersebut linier, kemudian menguji 

keberartiannya pada populasi. Kedua, langsung 

menguji keberartian regresi pada populasi, karena 

apabila regresinya berarti maka regresi itu pasti 

linier.59 dan pengujian linieritas ini menggunakan 

program SPSS. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi sama pentingnya dengan 

heterokedastisitas karena memiliki dampak yang 

                                                           
59 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan, 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 296. 
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sama, yakni menyebabkan variansi yang tidak 

minimum dan menyebabkan perhitungan 

standard error yang tidak bisa dipercaya lagi 

kebenarannya. Selain itu, interval estimasi 

maupun pengujian hipotesis yang didasarkan pada 

distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya 

untuk evaluasi hasil regresi, sehingga 

digunakanlah program SPSS untuk pengujian ini. 

Autokorelasi merupakan salah satu asumsi 

dari model regresi linier klasik. Autokorelasi 

dapat didefinisikan sebagai korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang diurutkan 

menurut waktu (seperti data runtun waktu atau 

time series) atau ruang (seperti data lalu lintas 

sektoral atau cross section).60 

 

 

                                                           
60 Ibid., 318. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance antara satu pengamatan 

dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedatisitas karena data cross section 

memiliki data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang, dan besar).61 Untuk mendeteksi uji 

ini dilakukan dengan program SPSS dalam 

pengujian ini. 

3. Uji Hipotesa 

1. Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah no. 

                                                           
61 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta : Atma Jaya, 2009), 124. 
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1 dan 2 adalah menggunakan regresi linier 

sederhana dengan menggunakan program SPSS. 

2. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel 

Bebas  

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah no. 

3 adalah dengan menggunakan regresi linier 

berganda 2 variabel bebas dengan menggunakan 

program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil SMK N 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  

Akreditasi Sekolah : A  

SK Akreditasi Sekolah : A  

 

 

   

91 
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2. Latar Belakang SMK N 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 1981 mendapat status sekolah 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
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Kepala Sekolah atas nama Ny. S. Hendro 

Soegito mulai tahun 1980. beliau menjabat kepala 

sekolah sampai tahun 1990. Pada tahun 1990 s.d 

1993 sebagai Kepala Sekolah Dra. Hartini dan tidak 

mengalami perubahan jurusan. Mulai tanggal 31 

Desember 1993 sebagai Kepala 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,  
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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 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 
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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 adalah Prodi Tata Boga dengan dua 

kompetensi keahlian, yaitu Jasa Boga dan Patiseri,  

Prodi Tata Busana dengan kompetensi keahlian 

Busana Butik, Prodi Tata Kecantikan dengan 

kompetensi keahlian Tata Kecantikan Rambut dan 

Tata Kecantikan Kulit, dan 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 
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Pebruari 2015 ada perubahan Kepala Sekolah di 

SMK Negeri yang  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.62  

 

3. Visi SMK N 2 Ponorogo 

Menjadi pusat pendidikan yang 

menghasilkan tamatan profesional dan mandiri yang 

berwawasan iptek, berlandaskan imtaq, peduli dan 

berbudaya lingkungan.63 

 

                                                           
62 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 
63 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 
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4. Misi SMK N 2 Ponorogo 

a. Membentuk tamatan yang berkarakter 

kebangsaan. 

b. Membentuk tamatan yang memiliki jiwa 

enterpreuner. 

c. Membentuk tamatan yang kompeten dan mampu 

bersaing di dunia kerja.  

d. Membentuk tamatan yang peduli dan berbudaya 

lingkungan dengan melakukan aksi-aksi terhadap 

perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan 

lingkungan hidup, dan pengendalian lingkungan 

sehingga tercipta lingkungan kerja dan kondisi 

belajar yang nyaman.64 

 

 

 

                                                           
64 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 
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5. Tujuan SMK N 2 Ponorogo 

a. Menghasilkan tamatan yang profesional, tangguh 

dan jujur. 

b. Menghasilkan tamatan yang memiliki 

keunggulan komparatif dan kompetitif di 

bidangnya. 

c. Menghasilkan tamatan yang memiliki keberanian 

untuk berwirausaha. 

d. Menjadikan sekolah sebagai pusat informasi dan 

layanann masyarakat dibidang pendidikan. 

e. Menciptakan tamatan yang peduli  dan 

berbudaya lingkungan dengan melakukan aksi-

aksi terhadap perlindungan lingkungan hidup,  

f. pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian 

lingkungan hidup yang terintegrasi melalui mata 

pelajaran dan kegiatan sekolah.65 

                                                           
65 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 

100  
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6. Kebijakan Mutu SMK Negeri 2 Ponorogo 

SMK Negeri 2 Ponorogo bertekad 

mengimplementasikan SMM ISO 9001 : 2008 agar 

menjadi lembaga penyelenggara pendidikan yang 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan 

berkaitan dengan layanan Produk Jasa Pendidikan 

melalui kegiatan yang inovatif serta peduli dan 

berbudaya lingkungan. Setiap sumber daya manusia 

SMK Negeri 2 Ponorogo harus bertanggung jawab 

melaksanakan dan menyempurnakan mutu layanan 

produk jasa pendidikan dan mewujudkan sekolah 

yang peduli dan berbudaya lingkungan agar dapat 

memenuhi kepuasan pelanggan.66 

7. Struktur Organisasi 

                                                           
66 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 
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Struktur Organisasi dan staffing SMK Negeri 2 

Ponorogo adalah sebagai berikut:67 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan staffing 

SMK Negeri 2 Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 
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8. Sumber Daya Manusia SMK Negeri 2 Ponorogo 

a. Guru 

Guru ialah sebagai transformer ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai akhlak yang baik. 

Kualitas guru sangat mempengaruhi keadaan 

siswa baik secara akademisi atau moral. Maka 

dari itu, diperlukan yang namanya standar 

kualifikasi bagi seorang guru.  

Di SMKN 2 Ponorogo seluruh guru sudah 

memenuhi kriteria-kriteria di atas. Bahkan ada 

guru di SMKN 2 Ponorogo yang bergelar 

magister (S2) meskipun masih minoritas. Di 

SMKN 2 Ponorogo memiliki lima jurusan atau 

prodi yaitu, tata boga, tata busana, kecantikan, 

teknik komputer/jaringan dan APH (Akomodasi 

Perhotelan). Dari kelima jurusan ini siswa dilatih 

dengan keterampilan khusus oleh guru yang 
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sudah ahli dalam jurusan tersebut. Jadi, bisa 

diakui seluruh guru atau pendidik di SMKN 2 

Ponorogo sudah memenuhi kriteria sebagai 

tenaga pendidik yang profesional. Adapun 

jumlah guru di SMKN 2 Ponorogo ada 64 guru 

terdiri dari 19 guru laki-laki dan 45 guru 

perempuan.68 

b. Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan adalah tenaga 

administrasi di sekolah/madrasah untuk 

mengolah dan mengelola data. Tugas dari tenaga 

kependidikan/administrasi ialah mengelola data 

yang mencakup berkas-berkas administrasi 

sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. 

Adapun jumlah tenaga 

kependidikan/administrasi di SMKN 2 Ponorogo  

                                                           
68 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 
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ada 23 orang yang terdiri dari 12 tenaga 

kependidikan laki-laki dan 11 tenaga 

kependidikan perempuan.69 

c. Siswa 

Jumlah siswa SMKN 2 Ponorogo seluruhnya ada 

973 siswa, terdiri dari 32 siswa laki-laki dan 941 

siswa perempuan. Dengan rincian sesuai jenjang 

kelas yaitu:70 

1) Kelas X dengan jumlah 323 siswa, terdiri dari 

13 siswa laki-laki dan 310 siswa perempuan. 

2) Kelas XI dengan jumlah 358 siswa, terdiri 

dari 5 siswa laki-laki dan 353 siswa 

perempuan. 

 

                                                           
69 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 

 
70 Dokumentasi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 pukul 

10.00 WIB. 
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3) Kelas XII dengan jumlah 292 siswa, terdiri 

dari 14 siswa laki-laki dan 278 siswa 

perempuan. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Peran guru PAI di SMK N 2 Ponorogo 

Untuk mendapatkan data peran guru PAI, 

peneliti, menggunakan angket, yaitu angket dijawab 

oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti 

selanjutnya hasil skor peran guru PAI di SMK N 2 

Ponorogo. Berikut komponen yang diukur mengenai 

peran guru PAI di SMK Negeri 2 Ponorogo adalah 

dapat dlihat dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.1 Kisi-kisi Angket Peran Guru PAI 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Indikator 

No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

(Variabel 

X-1) 

Peran 

Guru PAI 

Bertugas membina 

perkembangan 

pengetahuan, sikap 

atau tingkah laku, 

dan keterampilan. 

1,2,3,4, 

5, 6 

1, 2, 3, 5, 

6 

Bimbingan belajar, 

Bimbingan 

perkembangan 

sikap atau tingkah 

laku. 

7,8,9 7,8 

Sebagai pengelola 

kelas. 

10, 11, 

12, 13 

10, 11, 

12, 13 

Sebagai pengelola 

(manajer) interaksi 

belajar mengajar. 

14, 15, 

16 

14, 15, 

16 

Menetapkan hasil 

kualitas belajar. 

17, 18, 

19 

17, 18, 

19 

Menentukan 

tingkat pencapaian 

pembelajaran. 

20, 21, 

22, 23, 

24, 25 

20, 21, 

22, 23, 

24 
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Adapun skor frekuensi angket peran guru 

PAI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Skor Frekuensi Angket Variabel Peran 

Guru PAI  

No Interval Frekuensi 

1 48 – 52 3 

2 53 – 57 6 

3 58 – 62 16 

4 63 – 67 4 

5 68 – 72 1 

6 73 – 77 2 

 Total 32 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai distribusi 

frekuensi data ganda dari skor frekuensi angket 

peran guru PAI yang paling sedikit dengan jumlah 1 

yaitu pada kelas 68-72, dan nilai distribusi frekuensi 

data ganda dengan frekuensi paling banyak dengan 

jumlah 16 yaitu pada kelas 58-62. 

Adapun skor jawaban angket dan frekuensi 

peran guru PAI dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Skor jawaban angket peran guru PAI  

Peran_Guru_PAI 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 48 1 3.1 3.1 3.1 

49 1 3.1 3.1 6.3 

52 1 3.1 3.1 9.4 

54 1 3.1 3.1 12.5 

56 1 3.1 3.1 15.6 

57 4 12.5 12.5 28.1 

58 3 9.4 9.4 37.5 

59 6 18.8 18.8 56.3 

60 5 15.6 15.6 71.9 

61 2 6.3 6.3 78.1 

64 1 3.1 3.1 81.3 

65 2 6.3 6.3 87.5 

67 1 3.1 3.1 90.6 

70 1 3.1 3.1 93.8 

75 1 3.1 3.1 96.9 

76 1 3.1 3.1 100.0 

Tota

l 

32 100.0 100.0 
 

 

 



108 
 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel peran guru PAI 

tertinggi bernilai 76 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 48 dengan frekuensi 1 orang, yang 

tercantum dalam skor jawaban angket tentang peran 

guru PAI. Setelah diketahui hasil skor jawaban 

angket tersebut, melalui distribusi frekuensi peran 

guru PAI dapat dibuat kurva sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Distribusi Frekuensi Variabel Peran Guru PAI  
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Histogram diatas merupakan output spss 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variabel peran guru PAI. Dari 

histogram tersebut dapat diketahui bahwa N 

merupakan jumlah frekuensi total yaitu sebanyak 32 

siswa, nilai mean sebesar 59,97 pada nilai standart 

deviasi sebesar 6,045. 

2. Ekstrakurikuler Rohis di SMK N 2 Ponorogo 

 

Untuk mendapatkan data ekstrakurikuler 

rohis, peneliti, menggunakan angket, yaitu angket 

dijawab oleh responden yang telah ditentukan oleh 

peneliti selanjutnya hasil skor ekstrakurikuler rohis 

di SMK N 2 Ponorogo. Berikut komponen yang 

diukur mengenai ekstrakurikuler Rohis di SMK 

Negeri 2 Ponorogo adalah dapat dlihat dalam kisi-

kisi berikut: 
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Tabel 4.4 Kisi- Kisi Angket Ekstrakurikuler 

Rohis 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Indikator 

No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

 

(Variabel 

X-2) 

Ekstrakuri

kuler 

Rohis 

Menambah wawasan 

keagamaan yang 

dapat 

diimplementasikan 

dalam kehidupan. 

 

1, 2, 3 1, 2, 3 

Mengaktualisasikan 

potensi peserta didik 

dalam mencapai 

prestasi unggulan 

sesuai bakat dan 

minat. 

4, 5, 6 4, 5, 6 

Mengaktualisasikan 

potensi peserta didik 

dalam mencapai 

prestasi unggulan 

sesuai bakat dan 

minat. 

7, 8, 9, 

10, 11 

7, 8, 9, 

10 

Melatih sikap 

tanggung jawab 

dalam menjalankan 

tugas. 

12, 13, 

14 

12, 13, 

14 

Mengintregrasikan 

hubungan dengan 

Allah SWT, Rasul, 

dan hubungan 

dengan manusia dan 

alam sekitar. 

15, 16, 

17, 18, 

19, 20 

15, 16, 

17, 18 
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Melatih kemampuan 

untuk berkomunikasi 

dengan baik, secara 

verbal dan non 

verbal 

21, 22, 

23, 24, 

25 

21, 22, 

23, 24 

 

Adapun skor frekuensi angket 

ekstrakurikuler Rohis dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Skor Frekuensi Angket Variabel 

Ekstrakurikuler Rohis 

No Interval Frekuensi 

1 42 – 47 3 

2 48 – 53 6 

3 54 – 59 16 

4 60 – 65 4 

5 66 – 71 1 

6 72 – 77 2 

 Total 32 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai distribusi 

frekuensi data ganda dari skor frekuensi angket 

ekstrakurikuler Rohis yang paling sedikit dengan 

jumlah 1 yaitu pada kelas 66-71 dan 72-77, dan nilai 

distribusi frekuensi data ganda dengan frekuensi 
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paling banyak dengan jumlah 16 yaitu pada kelas 48-

53. 

Adapun skor jawaban angket dan frekuensi 

ekstrakurikuler Rohis dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 

Skor jawaban angket ekstrakurikuler Rohis 

 

Ekstrakurikuler_Rohis 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 42 1 3.1 3.1 3.1 

46 1 3.1 3.1 6.3 

47 1 3.1 3.1 9.4 

50 1 3.1 3.1 12.5 

51 3 9.4 9.4 21.9 

52 6 18.8 18.8 40.6 

53 7 21.9 21.9 62.5 

54 4 12.5 12.5 75.0 

55 2 6.3 6.3 81.3 

60 1 3.1 3.1 84.4 

61 1 3.1 3.1 87.5 

63 1 3.1 3.1 90.6 

114  
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66 1 3.1 3.1 93.8 

76 2 6.3 6.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  

 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel ekstrakurikuler 

rohis tertinggi bernilai 76 dengan frekuensi 2 orang 

dan terendah bernilai 42 dengan frekuensi 1 orang, 

yang tercantum dalam skor jawaban angket tentang 

ekstrakurikuler rohis. Setelah diketahui hasil skor 

jawaban angket tersebut, melalui distribusi frekuensi 

ekstrakurikuler rohis dapat dibuat kurva sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Ekstrakurikuler Rohis  

 

Histogram diatas merupakan output spss 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variabel ekstrakurikuler rohis. 

Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N 

merupakan jumlah frekuensi total yaitu sebanyak 32 
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siswa, nilai mean sebesar 54,66 pada nilai standart 

deviasi sebesar 7,178. 

3. Prestasi Belajar PAI di SMK Negeri 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

 

Untuk mendapatkan data prestasi belajar 

PAI, peneliti, menggunakan nilai raport siswa 

jurusan tata busana SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

ajaran 2018/2019. 

Adapun skor frekuensi nilai raport siswa 

jurusan tata busana SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

ajaran 2018/2019. Dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 Skor Frekuensi Angket Variabel 

Ekstrakurikuler Rohis 

No Interval Frekuensi 

1 81 – 82 2 

2 83 – 84 0 

3 85 – 86 23 

4 87 – 88 7 

 Total 32 
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Dari tabel di atas dapat dilihat nilai distribusi 

frekuensi data ganda dari skor frekuensi nilai raport 

prestasi beljar PAI yang paling sedikit dengan 

jumlah 0 yaitu pada kelas 83-84, dan nilai distribusi 

frekuensi data ganda dengan frekuensi paling banyak 

dengan jumlah 23 yaitu pada kelas 87-88. 

Adapun skor nilai raport dan frekuensi 

prestasi belajar PAI dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Skor Prestasi Belajar PAI 

Prestasi_Belajar_PAI 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 81 2 6.3 6.3 6.3 

85 11 34.4 34.4 40.6 

86 12 37.5 37.5 78.1 

87 5 15.6 15.6 93.8 

88 2 6.3 6.3 100.0 

Total 32 100.0 100.0  
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel prestasi belajar 

PAI tertinggi bernilai 88 dengan frekuensi 2 orang 

dan terendah bernilai 81 dengan frekuensi 2 orang. 

Setelah diketahui hasil nilai tersebut tersebut, 

melalui distribusi frekuensi prestasi belajar PAI 

dapat dibuat kurva sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar 

 



118 
 

 

Histogram diatas merupakan output spss 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi nilai pada variabel prestasi belajar PAI. 

Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N 

merupakan jumlah frekuensi total yaitu sebanyak 32 

siswa, nilai mean sebesar 85,63 pada nilai standart 

deviasi sebesar 1,497. 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx1= 85,63 dan 

SDx1 = 1,497. Untuk menentukan kategori peran 

guru PAI baik, cukup dan kurang, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx1 + 1.SDx1 adalah prestasi 

belajar PAI di SMK Negeri 2 Ponorogo termasuk 

kategori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx1 - 1.SDx1 adalah prestasi 

belajar PAI di SMK Negeri 2 Ponorogo termasuk 

kategori kurang. 
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c. Dan skor antara Mx1 + 1.SDx1 sampai dengan 

Mx1 - 1.SDx1 adalah prestasi belajar PAI di SMK 

Negeri 2 Ponorogo termasuk kategori cukup 

 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx1 + 1.SDx1 = 85,63+1. 1,497 

  = 85,63+1,497 

  = 87,127 

  = 87 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 = 85,63-1. 1,479 

  = 85,63-1,479 

  = 84,133 

  = 84 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih 

dari 87 dikategorikan peran guru PAI baik, 

sedangkan skor kurang dari 84 dikategorikan peran 
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guru PAI kurang, dan skor antara 84-87 

dikategorikan peran guru PAI cukup. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori 

prestasi belajar PAI dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.9 

Kategori Mengenai Prestasi Belajar PAI 

No Interval Frekuensi Presentase Kategori 

1 >87 2 6,25% Baik  

2 84-87 28 87,5% Cukup 

3 <84 2 6,25% Kurang 

 Jumlah 32 100%  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar PAI di SMK Negeri 2 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 2 responden (6,25%), dalam kategori 

cukup dengan frekuensi sebanyak 28 responden 
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(87,5%) dalam kategori cukup, dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi 2 responden (6,25%). 

Dengan demikian secara umum dapat dikategorikan 

prestasi belajar PAI siswa jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 

cukup. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang diteliti normal atau 

tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang 

kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan 

menggunakan rumus Kolmogrof Smirnov dengan 

bantuan SPSS versi 17.0. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Uji Normalitas Peran Guru PAI, Ekstrakurikuler 

Rohis, dan Prestasi belajar PAI 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Peran_G

uru_PAI 

Ekstrakurik

uler_Rohis 

Prestasi_Bel

ajar_PAI 

N 32 32 32 

Normal 

Parametersa,,b 

Mean 59.97 54.66 85.63 

Std. Deviation 6.045 7.178 1.497 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .217 .293 .276 

Positive .217 .293 .182 

Negative -.155 -.180 -.276 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.226 1.660 1.560 

Asymp. Sig. (2-tailed) .099 .078 .065 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan uji normalitas dengan One-

Sample Kolmogrov-Smirnov Test di ketahui nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) variabel peran guru PAI 

0,099, variabel ekstrakurikuler Rohis 0,078 dan 

prestasi belajar PAI 0,065. Apabila nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) >0,05, maka dikatakan berdistribusi 
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normal, sebaliknya jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

<0,05 maka dikatakan tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel peran 

guru PAI (X1), ekstrakurikuler Rohis (X2) dan 

prestasi belajar PAI (Y) berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linearitas merupakan uji kelinieran garis 

regresi. Digunakan pada analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi berganda. Uji 

linieritas menggunakan SPSS versi 17.0. Untuk uji 

linearitas pada SPSS digunakan Test Linearty 

dengan taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada Deviantion From Liniarty lebih 

dari 0,05. Adapun perhitungan menggunakan 

aplikasi SPSS 17.0 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Uji Liniearitas Peran Guru PAI dan Prestasi 

Belajar PAI 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Prestasi_

Belajar_

PAI * 

Peran_G

uru_PAI 

Between 

Groups 

(Combined) 41.700 15 2.780 1.600 .180 

Linearity 12.160 1 12.160 6.999 .018 

Deviation 

from 

Linearity 

29.540 14 2.110 1.214 .352 

Within Groups 27.800 16 1.738   

Total 69.500 31    

 

Berdasarkan  uji liniearitas dapat dilihat 

dikolom F dan Sig pada baris Deviation from 

Linearity. Ketentuannya adalah jika sig (P) >0,05= 

linier, sedang Sig (P) <0,05= tidak linier. Pasangan 

variabel “Peran Guru PAI” dan “Prestasi Belajar 

PAI” memiliki F= 1,214 dan Sig. 0,352. Pasangan 

variabel di atas sig (P>0,05). Dengan demikian, 

hubungan data skor pasangan variabel tersebut 
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dinyatakan linier. Uji selanjutnya yaitu analisis 

regresi dapat diteruskan karena data memiliki 

hubungan yang linier. 

Tabel 4.12 

Uji Linieritas Estrakurikuler Rohis dan Prestasi 

Belajar PAI 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Prestasi_

Belajar_

PAI * 

Ekstrakur

ikuler_Ro

his 

Between 

Groups 

(Combined) 36.286 13 2.791 1.513 .205 

Linearity 11.054 1 11.054 5.991 .025 

Deviation 

from 

Linearity 

25.232 12 2.103 1.139 .390 

Within Groups 33.214 18 1.845   

Total 69.500 31    

 

Berdasarkan  uji liniearitas dapat dilihat 

dikolom F dan Sig pada baris Deviation from 

Linearity. Ketentuannya adalah jika sig (P) >0,05= 

linier, sedang Sig (P) <0,05= tidak linier. Pasangan 

variabel “Peran Guru PAI” dan “Prestasi Belajar 

PAI” memiliki F= 1,139 dan Sig. 0,390. Pasangan 
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variabel di atas sig (P>0,05). Dengan demikian, 

hubungan data skor pasangan variabel tersebut 

dinyatakan linier. Uji selanjutnya yaitu analisis 

regresi dapat diteruskan karena data memiliki 

hubungan yang linier. 

3. Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang bebas autokorelasi. Salah satu yang dilakukan 

dengan uji Durban Watson (DW test). Uji Durban 

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 

satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan 

adanya intecept (konstanta) dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas. Salah 

satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan Durbin-Watson (DW) 

menggunakan SPSS versi 17.0. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.13 

Tabel Model Summary 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .497a .247 .195 1.344 1.916 

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler_Rohis, 

Peran_Guru_PAI 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

 

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai 

DW 1,916, selanjutnya nilai ini akan kita 

bandingkan dengan nilai table signifikan 5%, jumlah 

sampel N=32 dan jumlah variabel independen 2 

(K=2)=1,5736. 

Nilai DW 1,908 lebih besar dari batas atas 

(du) yakni 1,5736 dan kurang dari (4-du) 4-1,5736= 

1,916 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi.   
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4. Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi uji ini, yaitu variabel 

independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen maka ada indikasi 

terjadiheteroskedastisitas. Sebaliknya jika variabel 

independen tidak signifikan, maka tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

menggunakan SPSS versi 17.0 for windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Hasil Uji Heterokedatisitas 
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Berdasarkan output Scatterplots di atas 

diketahui bahwa: 

a. Titik-titik data penyebar diatas dan di 

bawah atau di sekitar angka 0. 

b. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas 

atau di bawah saja. 

c. Penyebaran titik-titik data tidak 

membentuk pola bergelombang 

melebebar kemudian  menyempit dan 

melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, 

hingga model regresi yang baik dan ideal dapat 

terpenuhi. 
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5. Analisis Data Tentang Pengaruh Peran Guru PAI 

Terhadap Prestasi Belajar PAI Jurusan Tata 

Busana di SMK Negeri 2 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara peran guru PAI terhadap prestasi belajar PAI 

siswa SMK Negeri 2 Ponorogo maka dapat diuji 

dengan analisis regresilinier sederhana. Dalam 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan SPSS 

17.0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. 14 

Tabel model Summary Peran Guru PAI terhadap 

Prestasi Belajar PAI 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .418a .175 .147 1.383 

a. Predictors: (Constant), Peran_Guru_PAI 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 
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Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,418 dan 

dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan 

R. Dari hasil koefisien (R2) sebesar 0,175 yang 

mengandung pengertian bahwa ada pengaruh peran 

guru PAI terhadap prestasi belajar siswa SMK 

Negeri 2 Ponorogo sebesar 17,5% sedangkan sisanya 

variabel yang lain. 

Tabel 4.15 

Tabel Anova Peran Guru PAI Terhadap Prestasi 

Belajar PAI 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 12.160 1 12.160 6.362 .017a 

Residual 57.340 30 1.911   

Total 69.500 31    
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a. Predictors: (Constant), Peran_Guru_PAI 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

Berdasarkan tabel anova dapat diketahui nilai 

Fhitung= 6,362 dengan taraf signifikansi 0,05% maka 

diperoleh Ftabel= 3,32. Jadi Fhitung>Ftabel maka Ho 

ditolak dan taraf signifikansi (0,017) > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa peran guru PAI 

berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI.  

 

Tabel 4.16 Coefficients 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 91.838 2.475  37.103 .000 

Peran_Gur

u_PAI 

.104 .041 .418 2.522 .017 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

 

Berdasarkan tabel 4.16 Coefficient di atas 

diperoleh model regresi linier sederhana sebagai 
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berikut: Y= 91.838 + 0,104 X1. Dan berdasarkan 

persamaan garis regresi trsebut apabila variabel X1 

naik satu poin sebesar 0,104 maka variabel Y naik 

satu poin sebesar 0,104. 

 

6. Analisis Data Tentang Pengaruh Ektrakurikuler 

Rohis Terhadap Prestasi belajar PAI Jurusan 

Tata Busana di SMK Negeri 2 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara peran guru PAI terhadap prestasi belajar PAI 

siswa SMK Negeri 2 Ponorogo maka dapat diuji 

dengan analisis regresilinier sederhana. Dalam 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan SPSS 

17.0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.17 

Tabel Model Summary Ekstrakurikuler Rohis 

terhdap Prestasi Belajar PAI 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .399a .159 .131 1.396 

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler_Rohis 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,399 dan 

dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan 

R. Dari hasil koefisien (R2) sebesar 0,159 yang 

mengandung pengertian bahwa ada ekstrakurikuler 

Rohis terhadap prestasi belajar siswa SMK Negeri 2 

Ponorogo sebesar 15,9% sedangkan sisanya variabel 

yang lain. 

 

 



135 
 

 

Tabel 4.18 

Tabel Anovaa Ekstrakurikuler Rohis Terhadap 

Prestasi Belajar PAI 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 11.054 1 11.054 5.674 .024a 

Residual 58.446 30 1.948   

Total 69.500 31    

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler_Rohis 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

 

Berdasarkan tabel anova dapat diketahui nilai 

Fhitung= 5,674 dengan taraf signifikansi 0,05% maka 

diperoleh Ftabel= 3,32. Jadi Fhitung>Ftabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis) 

berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI.  
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Tabel 4.19 Cofficients 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 81.078 1.925  42.124 .000 

Ekstrakurikuler_

Rohis 

.083 .035 .399 2.382 .024 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

 

Berdasarkan tabel 4.19 Coefficient di atas 

diperoleh model regresi linier sederhana sebagai 

berikut: Y= 81,078+ 0,083 X2. Dan berdasarkan 

persamaan garis regresi trsebut apabila variabel X2 

naik satu poin sebesar 0,083 maka variabel Y naik 

satu poin sebesar 0,083. 
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7. Analisis Data Tentang Pengaruh Peran Guru PAI 

dan Ekstrakurikuler Rohis Terhadap Prestasi 

Belajar PAI 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara peran guru PAI dan ekstrakurikuler Rohis 

terhadap prestasi belajar PAI siswa jurusan tata 

busan SMK Negeri 2 Ponorogo, maka dapat diuji 

dengan analisis regresi linier ganda. Dalam 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan SPSS 

17.0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.20 

Tabel Model Summary Peran Guru PAI dan 

Ekstrakurikuler Rohis Terhadap Prestasi Belajar 

PAI 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .497a .247 .195 1.344 

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler_Rohis, 

Peran_Guru_PAI 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .497a .247 .195 1.344 

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler_Rohis, 

Peran_Guru_PAI 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,497 dan 

dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan 

R. Dari hasil koefisien (R2) sebesar 0,247 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh peran guru 

PAI dan Ekstrakurikuler Rohis terhadap prestasi 

belajar PAI jurusan tata busana SMK Negeri 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 sebesar 24,7% 

sedangkan sisanya variabel yang lain. 
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Tabel 4.21 

Tabel Anova Peran Guru PAI dan 

Ekstrakurikuler Rohis Terhadap Prestasi Belajar 

PAI 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 17.145 2 8.572 4.748 .016a 

Residual 52.355 29 1.805   

Total 69.500 31    

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler_Rohis, 

Peran_Guru_PAI 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

 

Berdasarkan tabel anova dapat diketahui nilai 

Fhitung= 4,748 dengan taraf signifikansi 0,05% maka 

diperoleh Ftabel= 3,32. Jadi Fhitung>Ftabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa peran guru PAI dan ekstrakurikuler Rohis 

berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI.  
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Tabel 4.22 Coefficients 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 87.062 3.748 
 

23.22

9 

.000 

Peran_Guru_

PAI 

.078 .043 .317 1.837 .077 

Ekstrakurikule

r_Rohis 

.060 .036 .286 1.662 .107 

a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_PAI 

 

Model selanjutnya adalah dengan 

menggunakan tabel coefficient, pada tabel  

4.22 tersebut ditemukan persamaan regresi Y= 

(87,062) + 0,078 + 0,60. 

 

 

 

 

 



141 
 

 

D. Interprestasi Dan Pembahasan 

Dari perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang peran guru PAI terhadap prestasi 

belajar PAI diperoleh Fhitung (6,362) > Ftabel 

(3,32) dengan persamaan regresi Y= 91.838 + 0,104 

X1. sehingga H01 ditolak. Hal itu berarti peran guru 

PAI mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

PAI siswa jurusan tata busana di SMK Negeri 2 

Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R2) adalah 

17,5% =  18%, artinya peran guru PAI berpengaruh 

sebesar 18% terhadap prestasi belajar PAI siswa 

jurusan tata busana di SMK Negeri 2 Ponorogo, 

sedangkan 82% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak sedang diteliti. Menurut Dzamarah, salah 

satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa yaitu lingkungan sekolah, karena di dalamnya 

terdapat campur tangan guru. Guru adalah tenaga 
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pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru 

adalah orang yang berpengalaman dalam bidang 

profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia 

dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang 

cerdas.71  

Dari perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang ekstrakurikuler Rohis terhadap 

prestasi belajar PAI diperoleh Fhitung (5,676) > 

Ftabel (3,32) dengan persamaan regresi Y= 81,078 + 

0,083 X2. sehingga H02 ditolak. Hal itu berarti 

ekstrakurikuler Rohis mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi belajar PAI siswa jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi (R2) adalah 15,9% = 16%, artinya peran 

guru PAI berpengaruh sebesar 16% terhadap prestasi 

belajar PAI siswa jurusan tata busana di SMK 

                                                           
71 Djamarah dan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 126. 
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Negeri 2 Ponorogo, sedangkan 84% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang 

diteliti. Hal ini sesuai menurut Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan dalam buku Paedoman 

Pembinaan Rohis di Sekolah dan Madrasah 

sebagaimana diungkap Nasrullah Nurdin, 

menjelaskan bahwa: kegiatan ekstrakurikuler harus 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.72 

Dari perhitungan analisis regresi linier 

berganda peran guru PAI dan ekstraakurikuler Rohis 

terhadap prestasi belajar PAI diperoleh Fhitung (4,748) 

> Ftabel (3,20) dengan persamaan regresi Y= (87,062) 

+ 0,078+ 0,60, sehingga H03 ditolak. Hal itu berarti 

peran guru PAI dan ekstrakurikuler Rohis 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

                                                           
72 Nasrullah Nurdin, Pedoman Pembinaan ROHIS Di 

Sekolah Dan Madrasah, 18-19. 
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belajar PAI siswa jurusan tata busana di SMK 

Negeri 2 Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R2) 

adalah 24,7%= 25% artinya peran guru PAI dan 

ekstrakurikuler Rohis berpengaruh sebesar 25% 

terhadap  prestasi belajar PAI siswa jurusan tata 

busana di SMK Negeri 2 Ponorogo. Sedangkan 75% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

sedang diteliti.  

Hal ini sesuai faktor – faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar menurut Hamdani 

yaitu baik dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) individu. Faktor Internal 

adalah faktor yang berasal dari siswa. faktor ini 

antara lain meliputi : Kecerdasan (inteligensi), faktor 

jasmaniah atau faktor fisiologis, sikap, minat, bakat, 

motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor 

 147 
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dari luar dan terdiri atas dua macam, yaitu 

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

Yang termasuk dalam lingkungan sosial 

adalah guru, kepala sekolah, staf administrasi, 

teman-teman sekelas, rumah tempat tinggal siswa, 

alat-alat belajar, dan lain-lain. Adapun yang 

termasuk dalam lingkungan non sosial adalah 

gedung sekolah, tempat tinggal, dan waktu belajar.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
73 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 139-144. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari permasalahan yang diajukan 

dalam bab pendahuluan pada skripsi ini serta 

didukung oleh data hasil penelitian yang telah diolah 

dan dianalisis dengan menggunakan SPSS 17.0. 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh peran guru PAI terhadap 

prestasi belajar PAI maka berdasarkan hasil 

perhitungan nilai regresi variabel peran guru PAI 

terhadap prestasi belajar PAI dengan tabel 

ANOVA didapatkan sig. sebesar 0,017 dan Fhitung 

sebesar 6,362. Dari hasil tersebut artinya 

didapatkan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 dan 

Fhitung (6,362) > Ftabel (3,32), dengan persamaan 

regresi Y= 91,838+ 0,104 X1, jadi H01 ditolak .  
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2. Besar koefisien determinasi (R2) adalah 17,5% =  

18%, artinya peran guru PAI berpengaruh sebesar 

18% terhadap prestasi belajar siswa jurusan tata 

busana di SMK Negeri 2 Ponorogo, 82% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

3. Terdapat pengaruh ekstrakurikuler Rohis terhadap 

prestasi belajar PAI maka berdasarkan hasil 

perhitungan nilai regresi variabel peran guru PAI 

terhadap prestasi belajar PAI dengan tabel 

ANOVA didapatkan sig. sebesar 0,024 dan Fhitung 

sebesar 5,674. Dari hasil tersebut artinya 

didapatkan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 dan 

Fhitung (5,674) > Ftabel (3,32), dengan persamaan 

regresi Y= 81,078+0,083 X2, jadi H02 ditolak . 

Besar koefisien determinasi (R2) adalah 15,9% =  

16%, artinya ekstrakurikuler Rohis berpengaruh 
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sebesar 16% terhadap prestasi belajar siswa 

jurusan tata busana di SMK Negeri 2 Ponorogo, 

84% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

4. Terdapat pengaruh peran guru PAI dan 

ekstrakurikuler Rohis terhadap prestasi belajar PAI 

maka berdasarkan hasil perhitungan nilai regresi 

variabel peran guru PAI dan ekstrakurikuler Rohis 

terhadap prestasi belajar dengan tabel ANOVA 

didapatkan sig. sebesar 0,016  dan Fhitung sebesar 

4,748. Artinya didapatkan taraf signifikansi 0,000 

< 0,05 dan Fhitung (4,748) > Ftabel (3,32), dengan 

persamaan regresi Y= (87,062) + 0,078+ 0,60, jadi 

H03 ditolak. Besar koefisien determinasi (R2) 

adalah 24,7% = 25%  artinya peran guru PAI dan 

ekstrakurikuler Rohis berpengaruh 25% terhadap 

prestasi belajar PAI siswa jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo, 75% sisanya 
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dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan 

dalam pengkategorisasian (6,25%) dinyatakan 

memiliki prestasi belajar PAI baik, ( 87,5%) 

dinyatakan memiliki prestasi belajar PAI cukup, 

(6,25%) dinyatakan memiliki prestasi belajar 

kurang kurang. Dari data perolehan di atas dapat 

disimpulkan bahwa siswa jurusan tata busana di 

SMK Negeri 2 Ponorogo memiliki prestasi belajar 

PAI dengan kategori cukup.  

B. Saran 

Pada akhir skripsi ini penulis memberikan saran 

kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah khususnya guru PAI, guru 

berperan penting dalam membantu siswa 

mencapai tujuan dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu guru PAI diharapkan dapat terus 

memperbaiki mutu dan kualitas pembelajaran, 
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selain itu guru harus mampu menjadi contoh 

yang baik bagi siswa. 

2. Bagi pembina dan pengurus ekstrakurikuler 

Rohis, diharapkan selalu memberi motivasi 

kepada siswa agar selalu antusias dan semangat 

saat mengikuti seluruh kegiatan rohis. 

3. Bagi siswa agar meningkatkan kualitas prestasi 

belajar dengan melakukan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi yang tepat supaya 

terbentuk dan mampu meningkatkan prestasi 

belajar.  
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