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ABSTRAK 

Diana, Azura Zulfa. 2019. Pengaruh Lingkungan 

Pendidikan dan Motivasi Beragama terhadap Sikap 

Religius Siswa Kelas XI  SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Kayyis Fithri 

Ajhuri, MA. 

Kata Kunci: Lingkungan Pendidikan, Motivasi 

Beragama, Sikap Religius 

Sikap religius merupakan salah satu pilar dari 

pendidikan karakter. Sikap religius yaitu sikap dan perilaku 

yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, sikap 

toleran serta mampu hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. Sikap religius siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor di antaranya lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama. Problem yang terjadi di SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo masih ada beberapa siswa yang kurang menyadari 

kewajibannya sebagai seorang muslim, misalnya masih sulit 

diajak salat Zhuhur berjamaah padahal salat Zhuhur 

berjamaah merupakan suatu aturan yang diwajibkan oleh 

sekolah dan dari pihak sekolah pun juga sudah sering 

memberikan teguran siswa akan hal itu, ada beberapa siswa 

yang tidak merasa bersalah ketika meninggalkan salat, 

kurangnya pemahaman keagaman serta minimnya 

kemampuan beberapa siswa dalam membaca Alquran.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui 

pengaruh lingkungan pendidikan terhadap sikap religius 



 

 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019, (2) Mengetahui pengaruh motivasi 

beragama terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, (3) 

Mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/ 2019. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian exspost facto. Jumlah populasi 

sebanyak 64 resonden dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu angket dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini adalah 

regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan (1) 

terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan pendidikan 

terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 yaitu sebesar 58,9% 

sedangkan 41,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

sedang tidak diteliti. (2) terdapat pengaruh yang signifikan 

motivasi beragama terhadap sikap religius siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

yaitu sebesar 72,8%  sedangkan 27,2% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti. (3) terdapat 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan pendidikan dan 

motivasi beragama terhadap sikap religius siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

yaitu sebesar 73,9% sedangkan 26,1% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Abad 20 merupakan masa dimana semua aktivitas 

manusia tidak terlepas dari teknologi. Perkembangan 

teknologi di masa ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dan sangat cepat. Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi yang semakin 

canggih dan cepat, tentunya akan membawa  dampak 

positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak 

positifnya, teknologi akan membantu pekerjaan manusia 

menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Sedangkan 

dampak negatifnya di antaranya: kurangnya rasa 

persaudaran diantara manusia, terkikisnya karakter suatu 

bangsa, terkikisnya sikap-sikap sosial di masyarakat 

seperti gotong royong, tolong menolong, peduli sosial 

dan lain-lain. Untuk itu peran pendidikan sangat 

dibutuhkan di masa sekarang ini untuk membentengi diri 

dari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

                                                           
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Fungsi pendidikan di atas pada dasarnya ingin 

membentuk manusia yang paripurna atau insan kamil. 

Manusia tidak hanya berkualitas dari aspek kognitifnya 

saja tetapi juga berkualitas dari aspek spiritual dan juga 

psikomotoriknya. Fungsi pendidikan di atas juga ingin 

membentuk manusia yang berkarakter.  

Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap lembaga 

pendidikan untuk menanamkan pendidikan karakter pada 

anak. Pendidikan karakter ini bertujuan untuk 

membentuk karakter siswa yang sesuai norma yang ada 

dalam pancasila. Dalam pendidikan ada 18 karakter anak 

yang harus dikembangkan dalam pendidikan, salah 

satunya yakni sikap religius. Sikap religius adalah sikap 

dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.2 

Tanggung jawab pendidikan merupakan tugas dari 

keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Semua 

lingkungan pendidikan ini harus saling bekerja sama 

dalam mensukseskan tujuan pendidikan. Jika salah satu 

pilar pendidikan tersebut yang tidak mendukung, maka 

akan sangat mustahil tujuan pendidikan akan tercapai 

dengan baik. 

 

                                                           
2 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2013, 160. 



3 

 

Pada hakikatnya apa yang kita lakukan, bagimana 

sikap kita dan bagaimana perilaku kita tidak terlepas dari 

yang namanya motivasi. Motivasi merupakan suatu 

tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan 

adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Ada tidaknya 

motivasi dalam diri sesorang dapat diamati dari observasi 

tingkah lakunya.3 Hal ini berarti bahwa motivasi itu 

menunjukkan segala sikap atau perilaku individu atas apa 

yang sedang dilakukannya. 

Menurut Abuddin Nata, manusia mempunyai 

kebutuhan fitrah atau potensi dasar yaitu berupa 

kecenderungan untuk beragama dan menyukai kebaikan, 

kecenderungan untuk berilmu dan menyukai kebenaran, 

kecenderungan untuk untuk berseni dan menyukai 

keindahan, kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu 

biologis, nafsu syahwat, dan bakat bawaan yang 

diberikan oleh orang tua, serta naluri (insting).4 

Kecenderungan manusia untuk beragama ini 

menimbulkan latar belakangnya manusia memerlukan 

agama. Abuddin Nata juga berpendapat bahwa “Potensi 

beragama ini memerlukan pembinaan, pengarahan, 

pengembangan, dan seterusnya dengan cara mengenalkan 

                                                           
3 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), 138. 
4 Abuddin nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 

178. 
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agama kepadanya.”5 Untuk itu upaya pembinaan 

keagamaan diperlukan untuk meningkatkan sikap 

keagamaan (religius) siswa tersebut. 

Robert H. Thouless mengemukaan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi sikap religius yaitu: 

pengaruh-pengaruh sosial (keluarga, sekolah, dan 

masyarakat), berbagai pengalaman, kebutuhan (motivasi 

beragama), proses pemikiran.6 

. Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada 

saat magang  di SMA Negeri 1 Jetis masih ada beberapa 

siswa yang kurang sadar akan kewajiban-kewajibannya 

terhadap Tuhannya, misalnya: ada beberapa siswa yang 

masih sulit untuk diajak salat Zhuhur berjamaah padahal 

salat Zhuhur secara berjamaah merupakan suatu hal yang 

diwajibkan oleh sekolah dan dari pihak guru sudah sering 

mengingatkan dan menegur untuk salat berjamaah. Ada 

juga beberapa siswa yang tanpa rasa malu, berdosa dan 

bersalah meninggalkan kewajiban salat lima waktu 

padahal mereka adalah seorang muslim. Dan juga 

pemahaman keagamaan, serta kemampuan beberapa 

siswa dalam membaca Alquran juga masih rendah.7 

 

                                                           
5 Abbudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 

2014), 23. 
6  Sururin,  Ilmu Jiwa Agama (Jakart: PT RajaGrafindo Persada, 

2004),79. 
7 Hasil observasi selama magang 2 di SMA 1 Jetis Ponorogo 

pada tanggal 17 September – 30 Oktober 2018 
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Berdasarkan fakta di atas, peneliti menganggap 

masalah ini perlu diteliti karena terdapat tujuan adakah 

pengaruh antara lingkungan pendidikan dan motivasi 

terhadap sikap religius siswa. Dengan demikian peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Lingkungan Pendidikan 

dan Motivasi Beragama Terhadap Sikap Religius 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat 

ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun karena luas 

bidang cakupan dan agar tidak terjadi kerancuan dalam 

penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga 

dan lain sebagainya, maka perlu adanya batasan masalah. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

pengaruh pendidikan lingkungan dan motivasi beragama 

terhadap sikap religius siswa kelas XI. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat penulis uraikan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh lingkungan pendidikan terhadap 

sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 
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2. Adakah pengaruh motivasi beragama terhadap sikap 

religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo Tahun 2018/2019?  

3. Adakah pengaruh lingkungan pendidikan dan 

motivasi beragama terhadap sikap religius siswa 

kelas XI SMAN 1 Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/ 2019? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis 

kemukakan di atas maka dapat penulis uraikan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan 

terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi beragama 

terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan 

dan motivasi beragama terhadap sikap religius siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/ 2019. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk menguji dan menguatkan 

teori tentang pengaruh lingkungan pendidikan dan 

motivasi terhadap sikap religius siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pihak sekolah 

bahwa lingkungan sekolah berperan dalam 

memberikan pengaruh terhadap sikap religius 

siswa. 

b. Sebagai wawasan kepada keluarga bahwa 

lingkungan keluarga mempengaruhi sikap 

religius anaknya, sehingga orang tua akan dapat 

lebih memperhatikan serta memberikan 

bimbingan terhadap sikap religius anaknya 

c. Sebagai tambahan informasi bahwa masyarakat 

memiliki pengaruh terhadap sikap religius anak, 

baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

Sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat 

menciptakan kondisi yang lebih religus supaya 

sikap religius anak dapat meningkat. 

d. Untuk memberikan inspirasi lain, serta sebagai 

bahan referensi selanjutya untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan 

gagasan peneliti. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian 

kuantitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu awal, inti dan akhir. Untuk memudahkan 

dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian penulis kelompokkan menjadi lima bab yang 

masing-masing terdiri dari sub bab yang berkaitan. 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori, yang membahas tentang lingkungan 

pendidikan, motivasi dan sikap religius siswa, kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, bab ini menguraikan tentang 

pendekatan penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

Bab keempat, menguraikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analilis data 

(pengujian hipotesis), pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima penutup, merupakan penutup dari 

laporan yang berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi dari Astrid Aisarahmi, Tahun 2017 dengan 

judul “Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual Terhadap Akhlak Siswa Kelas 

X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun 

Ajaran 2016/ 2017” dengan kesimpulan: 

a. Lingkungan pendidikan kelas X MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 

2016/2017 dalam kategori sedang, dengan 

prosentase jawaban siswa sebesar (77,74%). 

b. Kecerdasan spiritual siswa kelas X MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017 dalam kategori sedang, dengan 

prosentase jawaban sebeesar (68,84%). 

c. Akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo tahun ajaran 2016/2017 dalam 

kategori sedang, dengan prosentase jawaban 

siswa sebesar (68,12%) 

d. Lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap 

akhlak siswa siswi di MA Al-Islam Joresan 

tahun 2016/2017 dengan prosentase 8% . 
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e. Kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap 

akhlak siswa di MA Al-Islam Joresan tahun 

ajaran 2016/2017, dengan prosentase 36,2% . 

f. Lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual 

berpengaruh terhadap akhlak siswa di MA Al-

Islam Joresan tahun ajaran 2016/2017 dengan 

prosentase 41%.  

Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel independen (x1) berupa 

lingkungan pendidikan dan menggunakan analisis 

regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Perbedaannya terletak pada variabel independen (x2) 

dan variabel dependennya (y). 

2. Skripsi Hakim Al Aziz, tahun 2017 dengan judul 

“Pengaruh Pendididikan Agama Islam dan Motivasi 

Beragama Terhadap Tingkat Religiusitas Siswa 

Kelas VIII MTsN Rejosari Kebonsari Madiun Tahun 

Pelajaran 2016/2017” dengan kesimpulan: 

a. Ada pengaruh yang signifikan pendidikan 

agama Islam terhadap tingkat religiusitasitas 

siswa kelas VII MTsN Rejosari Kebonsari 

Madiun tahun pelajaran 2016/2017. Dengan 

besar pengaruhnya adalah 45,1%.  

b. Ada pengaruh yang signifikan motivasi 

beragama terhadap tingkat religiusitasitas siswa 

kelas VII MTsN Rejosari Kebonsari Madiun 

tahun pelajaran 206/2017. Dengan besar 

pengaruhnya adalah 56,1%.  
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c. Ada pengaruh yang signifikan pendidikan 

agama Islam dan motivasi beragama terhadap 

tingkat religiusitas siswa kelas VIII MTsN 

Rejosari Kebonsari Madiun tahun pelajaran 

2016/2017. dengan besar pengaruhnya adalah 

61,2%.  

Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama 

menggunakan motivasi sebagai variabel bebasnya 

(x2), dan sama-sama menggunakan analisis regresi 

linier sederhana dan regresi linier ganda. 

Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang 

pertama (x1), yakni lingkungan pendidikan. 

3. Skripsi Ridwan Apriyanto, tahun 2016 dengan judul 

“Pengaruh Budaya Keagamaan terhadap Karakter 

Religiusitas Siswa Kelas VIII SMP N 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Budaya keagamaan siswa di SMP N 2 Ponorogo 

tahun pelajaran 2015-2016 adalah sedang. Hal 

ini diketahui dari penelitian yang menunjukkkan 

bahwa budaya keagamaan siswa mayoritas 

tergolong sedang yaitu 46 siswa (76,7%), 

sedangkan siswa yang mempunyai budaya 

keagamaan yang baik yaitu 8 siswa (13,3%) dan 

kurang sebanyak 6 siswa (10%) 

b. Karakter religiusitas siswa SMP N 2 Ponorogo 

tahun pelajaran 2015-2016 adalah sedang. Hal 

ini diketahui dari hasil penelitian yang 
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menunjukkan karakter religius siswa mayoritas 

tergolong sedang yaitu 39 siswa (65%), 

sedangkan yang baik 13 siswa (21,7%) dan 

siswa yang kurang sebanyak 8 siswa (13,3). 

c. Disimpulkan bahwa budaya keagamaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap karakter 

religiusitas siswa kelas VIII di SMP N 2 

Ponorogo  

Persamaan dengan penelitian di atas adalah 

variabel terikatnya hampir sama. Perbedaannya 

adalah jika skripsi di atas menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dan 

jika pada skripsi di atas hanya menggunkan 1 

variabel bebas sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan 2 variabel bebas. 

 

B. Landasan Teori 

1. Lingkungan Pendidikan 

a. Pengertian lingkungan pendidikan 

Menurut Sartain sebagaimana yang dikutip 

oleh Binti Maunah dalam bukunya yang berjudul 

“Ilmu Pendidikan” menjelaskan bahwa 

“Lingkungan adalah suatu kondisi alam dunia ini 

yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi 

tingkah laku manusia, pertumbuhan, 

perkembangan atau life procesess.”8 

                                                           
8 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 91. 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.9 

Lingkungan pendidikan merupakan segala 

sesuatu yang ada dan yang terjadi di sekeliling 

proses pendidikan yang terdiri dari manusia, 

tumbuh-tumbuhan, dan juga benda mati.10 

Lingkungan pendidikan merupakan tempat 

manusia berinteraksi sehingga kemampuannya 

dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik 

lagi. Jenis lingkungan pendidikan yang paling 

besar memberikan pengaruh terhadap kemampuan 

dan pengalaman manusia yaitu, keluarga, sekolah 

dan masyarakat (biasa disebut sebagai tri pusat 

pendidikan). Ketiganya merupakan media bagi 

manusia untuk melakukan sosialisasi. Dalam 

bersosialisasi setiap individu mempelajari 

kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan 

tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam 

keluarga, sekolah dan masyarakat.11 

                                                           
9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
10 Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu 

Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 261. 
11 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 71. 
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b. Macam-macam lingkungan pendidikan 

1) Keluarga 

Pengertian keluarga secara nucler 

family merupakan satuan sosial yang paling 

sederhana dalam kehidupan manusia, yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Pada 

dasarnya ada beberapa macam bentuk 

keluarga antara lain:12 

a) Keluarga inti (nuclear family), yaitu 

keluarga yang paling ideal yang terdiri 

dari suami, isteri dan anak kandung. 

b) Keluarga besar (extended familiy) yaitu 

keluarga yang terdiri suami, istri, anak 

kandung dan juga sanak saudara 

lainnya, seperti: kakek, nenek, cucu, 

mantu, dan lainya sebagainya. 

c) Keluarga campuran (blended family) 

yaitu keluarga yang terdiri dari suami, 

istri, anak kandung serta anak tiri. 

d) Keluarga menurut hukum umum 

(common law family) yaitu keluarga 

yang terdiri dari pria dan wanita yang 

tidak terikat dalam perkawinan yang 

sah serta anak-anak mereka yang 

tinggal bersama. 

                                                           
12 Ahmad Syarqowi. “Konseling keluarga: Sebuah Dinamika dalam 

Menjalani Kehidupan Berkeluarga dan Upaya Penyelesaian Masalah,” 

Jurnal Al-Irsyad, VII (Juli-Desember 2017), 57. 
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e) Keluarga orang tua tunggal (single 

parent family) yaitu keluarga yang 

terdiri dari pria atau wanita yang 

mungkin karena bercerai, berpisah, 

ditinggal mati atau mungkin tidak 

pernah menikah serta anak-anak 

mereka tinggal bersama. 

f) Keluarga hidup bersama (commune 

family) yaitu keluarga yang terdiri dari 

pria, wanita dan anak-anak yang tinggal 

bersama, yang berbagi hak dan 

tanggung jawab serta memiliki 

kekayaan bersama. 

g) Keluarga serial (serial family) yaitu 

keluarga yang terdiri pria dan wanita 

yang telah menikah dan mungkin telah 

memiliki anak, tetapi kemudian 

bercerai dan masing-masing menikah 

lagi serta memiliki anak dengan 

pasangan masing-masing, tetapi 

semuanya menganggap sebagai satu 

keluarga. 

h) Keluarga gabungan/komposit 

(composite family) yaitu keluarga yang 

terdiri dari suami dengan beberapa istri 

dan anak-anaknya (poligami) atau istri 

dengan beberapa suami dan anak-
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anaknya (poliandri) yang hidup 

bersama. 

i) Keluarga tinggal bersama (cohabitation 

family) yaitu keluarga yang terdiri dari 

pria dan wanita yang hidup bersama 

tanpa ada ikatan perkawinan dan 

hukum yang sah. 

Bagi anak, keluarga merupakan 

lingkungan sosial yang pertama 

dikenalnya.13 Lingkungan keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan yang 

utama dan yang paling utama, karena dalam 

keluarga inilah anak pertama-tama 

mendapatkan bimbingan. Dikatakan sebagai 

lingkungan yang utama karena sebagian 

besar dari kehidupan anak adalah dalam 

keluarga, sehingga pendidikan yang paling 

banyak diterima oleh anak adalah 

pendidikan dalam keluarga.14 

Lingkungan keluarga ini menjadi 

tolak ukur keberhasilan anak dalam 

pendidikan. Oleh karena itu, orang tua 

memikul tanggung jawab yang besar dalam 

                                                           
13 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: Pustaka 

Setia, 2008), 83. 
14 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 96. 
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pendidikan anak.15 Terdapat tiga fungsi 

yang melekat sebagai ciri keluarga, yaitu:16 

a) Keluarga merupakan tempat lahirnya 

anak-anak oleh orang tuanya (fungsi 

biologis). 

b) Dalam keluarga terjadi hubungan sosial 

yang penuh kemesraan dan afeksi 

(fungsi afeksi). 

c) Keluarga membentuk kepribadian anak 

( fungsi sosialisasi). 

Sedangkan fungsi keluarga dalam 

kajian pendidikan Islam, sekurang-

kurangnya ada dua, yaitu: 17 

a) Keluarga sebagai institusi sosial 

Orang tua berkewajiban 

mengembangkan fitrah dan bakat yang 

dimiliki anak. Pendidikan dalam 

perspektif ini seharusnya tidak 

menempatkan anak sebagai objek yang 

dipaksa untuk mengikuti nalar dan 

kepentingan pendidikan, tetapi 

sebaliknya pendidikan pada anak 

berarti mengembangkan potensi dasar 

yang telah dimilikinya. Dalam Islam, 

                                                           
15 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam 

Jilid II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 114. 
16 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan, 71. 
17 Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu 

Pendidikan Islam, 267. 



18 

 

potensi dasar yang dimaksud cenderung 

pada kebenaran. Untuk itu, orang tua 

dituntut untuk mengarahkannya. Dalam 

kaitannya sebagai institusi sosial maka 

keluarga menjadi bagian dari 

masyarakat dan negara. Tanggung 

jawab sosial dalam keluarga akan 

menjadi kesadaran bagi perwujudan 

masyarakat yang baik. Seperti yang kita 

pahami, bahwa keluarga merupakan 

lingkungan yang pertama. Di 

lingkungan  ini anak akan 

diperkenalkan dengan kehidupan sosial. 

Adanya interaksi antara anggota 

keluarga yang satu dengan keluarga 

yang lain menyebabkan ia menjadi 

bagian dalam kehidupan sosial. 

Upaya mengembangkan benih-

benih kesadaran sosial kepada anak-

anak dapat dilakukan sejak dini, 

terutama lewat kehidupan keluarga 

yang penuh rasa tolong-menolong, 

gotong royong secara kekeluargaan, 

menolong saudara atau tetangga yang 

sakit, bersama-sama menjaga 
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ketertiban, kedamaian, kebersihan dan 

keserasian dalam segala hal.18 

b) Keluarga sebagai institusi keagamaan 

Manusia adalah satu-satunya 

makhluk yang dapat dididik dan 

membutuhkan pendidikan. Dalam 

perspektif Islam, yang jauh lebih 

penting lagi adalah peran orang tua 

dalam menanamkan nilai-nilai 

keagamaan dan keimanan pada anak. 

Aspek ini membutuhkan kasih sayang, 

asuhan, dan perlakuan yang baik. 

Model pendidikan keimanan yang 

diberikan orang tua kepada anak 

dituntut agar dapat lebih merangsang 

anak dalam mencontohkan perilaku 

orang tuanya.19 

Masa anak-anak merupakan masa 

yang tepat bagi keluarga untuk 

menanamkan dasar-dasar kehidupan 

beragama kepada anak. Orang tua dapat 

melakukan dan meyakinkan kepada 

anak terhadap ketuhanan, membiasakan 

mengajak beribadah, menceritakan 

                                                           
18 Anwar Hafidz., et.al, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (Bandung, 

Alfabeta, 2013), 45 
19 Moh. Haitami Salim & Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu 

Pendidikan Islam, 268. 



20 

 

kisah para Nabi dan Rasul dan 

sebagainya.20 Dalam kaitannya orang 

tua mengajak anak untuk beribadah, 

Allah berfirman dalam Surat Thaha 

ayat 132: 

        

    

      

Dan perintahkanlah kepada 

keluargamu mendirikan shalat 

dan bersabarlah kamu dalam 

mengerjakannya. Kami tidak 

meminta rezki kepadamu, 

kamilah yang memberi rezki 

kepadamu. dan akibat (yang 

baik) itu adalah bagi orang 

yang bertakwa. (QS. Thaha: 

132)21 

Sistem pendidikan yang baik harus 

menunjukkan tatanan konseptual proses 

pendidikan dalam keluarga sebagai realisasi 

tanggung jawab orang tua terhadap 

                                                           
20 Anwar Hafidz., et.al, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan, 46. 
21 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Terjemah 

Perkata Asbabun Nuzul  dan Tafsir Bil Hadis (Bandung: Nur Alam 

Semesta, 2013), 321. 
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pendidikan anaknya, antara lain aspek-

aspek pendidik yang sangat penting untuk 

diperhatikan orang tua dalam mendidik 

anaknya. Aspek-aspek yang dimaksud 

adalah aspek pendidikan ibadah, pokok-

pokok ajaran berperilaku, dan pendidikan 

yang meningkatkan kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual anak.22 

2) Sekolah 

Menurut Anwar Hafidz dkk pengertian 

sekolah sebagai berikut: 

Sekolah adalah lembaga pendidikan 

formal sebagai tempat belajar anak. 

Sedangkan pemahaman yang lebih 

komprehensif yaitu pendidikan sekolah 

adalah pendidikan yang diperoleh 

seseorang di sekolah secara teratur, 

sistematis, bertingkat dan dengan 

mengikuti syarat-syarat yang jelas (mulai 

dari taman kanak-kanak sampai perguruan 

tinggi.23 

Sekolah merupakan ujung tombak 

pendidikan nasional karena selama ini 

indikator keberhasilan pendidikan hanya bisa 

diukur setelah sekolah tersebut melakukan 

evaluasi baik secara lokal maupun nasional. 

Keberadaan sekolah saat ini sangat 

                                                           
22 Anas Salahudin. Filsafat Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), 214. 
23 Anwar Hafidz., et.al, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan, 49. 
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diperlukan bagi pembangunan bangsa dan 

masyarakat.24 Ada beberapa peran 

lingkungan sekolah, di antaranya sebagai 

berikut:25 

a) Sekolah membantu orang tua 

mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik serta menanamkan budi pekerti. 

Budi pekerti terdiri dari dua kata 

yaitu budi dan pekerti. Budi ialah 

sesuatu yang ada pada manusia yang 

berhubungan dengan kesadaran, 

didorong oleh pemikiran dan rasio. 

Sedangkan pekerti merupakan apa yang 

terlihat pada manusia karena didorong 

oleh perasaan hati. Jadi budi pekerti 

dapat diartikan sebagai perpaduan dari 

hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi 

pada karsa dan tingkah laku manusia.26 

Adapun nilai budi pekerti yang 

dikembangkan untuk jenjang SMA 

antara lain: meyakini adanya Tuhan 

Yang Maha Esa, taat kepada ajaran 

agama, memiliki rasa menghargai diri 

sendiri, tumbuhnya disiplin diri, 

berkembangnya etos kerja atau belajar, 

                                                           
24 Ibid. 
25 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, 93 
26 Anwar Hafidz., et.al, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan, 108.  



23 

 

memiliki rasa tanggung jawab, 

memiliki rasa keterbukaan, mampu 

mengendalikan diri, mampu berpikir 

positif, tumbuhnya potensi diri, 

tumbuhnya cinta dan kasih sayang, 

memiliki kebersamaan dan gotong 

royong, memiliki kesetiakawanan, 

memiliki sikap saling menghormati, 

memiliki tata krama dan sopan santun, 

memiliki rasa malu, dan tumbuhnya 

kejujuran.27 

b) Sekolah memberikan pendidikan untuk 

kehidupan di dalam masyarakat yang 

sukar atau tidak diberikan di rumah. 

c) Sekolah memberi kecakapan-kecakapan 

seperti menulis, membaca, berhitung, 

menggambar serta ilmu-ilmu yang lain 

yang bersifat mengembangkan 

kecerdasan dan pengetahuan.  

Adanya pengetahuan dan 

keterampilan yang diberikan sekolah 

kepada peserta didik diharapkan 

mampu membentuk perilaku mereka 

sesuai dengan aturan yang ada. Jika 

                                                           
27 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam 

Prespektif Perubahan Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti 

Secara Kontekstual dan Futuristik (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 243-

244. 
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peserta didik mampu bersikap dan 

bertindak sesuai dengan aturan yang 

ada maka akan terjadi integrasi sosial.28 

d) Di sekolah diberi pelajaran etika, 

keagamaan, estetika, membedakan 

benar dan salah dan sebagainya. 

Dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu 

tentang sesuatu yang baik dan sesuatu 

yang buruk serta tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak).29 Menurut 

Bertern, sebagaimana yang dikutip oleh 

Winarno dalam bukunya yang berjudul 

“Paradigma baru Pendidikan 

Pancasila” kata etika memiliki 3 arti 

yaitu etika yang berarti nilai-nilai atau 

moral yang menjadi pegangan seorang 

individu atau kelompok yang mengatur 

tentang tingkah lakunya. Kedua etika 

yang berarti kumpulan asas atau moral 

(kode etik). Dan yang ketiga etika yang 

berarti ilmu tentang baik dan buruk atau 

yang disebut dengan filsafat moral.30  

                                                           
28 Anwar Hafidz., et.al, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan, 77. 
29 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2017), 326. 
30 Winarno, Pendidikan Pancasila (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 

144. 
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Setiap sekolah juga harus 

memberikan pelajaran Pendidikan 

Agama. Hal ini sesuai dengan aturan 

pemerintah yang mewajibkan setiap 

jenjang pendidikan, mulai dari sekolah 

dasar sampai pada Perguruan Tinggi 

untuk memberikan pendidikan agama.31 

Adanya pendidikan agama ini 

diharapkan mampu membentuk 

perilaku siswa yang sesuai dengan 

ajaran agama. Untuk memaksimalkan 

keberhasilan pendidikan dan 

pengajaran agama, sekolah juga harus 

menciptakan suasana lingkungan yang 

religius seperti menciptakan sarana 

prasarana sekolah yang bernuansa 

religius, memberikan keteladanan, 

pembiasaan, penciptaan sikap dan 

perilaku religius dan sebagainya. 

Semua usaha-usaha di atas tentunya 

harus dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan komitmen seluruh 

personil sekolah tanpa terkecuali.32 

                                                           
31 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya 

Pembentukan Pemikiran dan  Kepribadian Seorang Muslim (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 3016), 5. 
32 Sutarto, “Pengembangan Sikap Keberagamaan Peserta Didik,” 

Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 1 (2018), 

40.  
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3) Masyarakat 

Dalam lingkungan masyarakat, anak 

didik akan menemukan berbagai kejadian 

atau peristiwa yang baru, asing, yang baik 

dan yang buruk, yang patut ditiru atau tidak 

pantas ditiru, yang terpuji dan yang tercela. 

Lebih jelasnya, banyak peristiwa dan 

karakter kehidupan manusia yang 

memberikan pengaruh positif atau negatif 

terhadap kehidupan anak anak didik ketika 

berada di lingkungan masyarakat.33 

Bagaimana pun keadaaan suatu 

masyarakat, ia mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab untuk memberikan 

pembinaan kepada generasi muda agar 

kedewasaan yang diharapkan dapat tercapai. 

Perkembangan dan perubahan masyarakat 

yang berlangsung akhir-akhir ini, terutama 

di kota-kota besar, mengharuskan 

masyarakat tersebut untuk menghayati 

berbagai permasalahan yang ditimbulkan 

dan sekaligus memecahkannya.34 Selain itu 

masyarakat pun tidak ketinggalan 

menyediakan berbagai sarana lembaga 

pendidikan keagamaan untuk mewadahi 

                                                           
33 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam 

Jilid II), 123. 
34 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, 100. 
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kegiatan keagamaan generasi muda, seperti 

didirikannya kegiatan remaja masjid dengan 

kurikulumnya yang menunjang 

pengembangan keagamaan generasi muda35 

Tanggung jawab masyarakat terhadap 

pendidikan anak-anak menjelma dalam 

beberapa perkara dan cara yang dipandang 

merupakan metode pendidikan masyarakat 

yang utama. Cara terpenting adalah:36 

a. Allah menjadikan masyarakat sebagai 

penyuruh kebaikan dan pencegah 

kemungkaran. Kewajiban para 

pembimbing anak adalah menjaga 

fitrah anak supaya tetap berada dalam 

kesucian dan terhindar dari berbagai 

penyelewengan atau kehinaan. Menjaga 

fitrah anak berarti menyiapkan generasi 

yang suci. Selain itu, seorang 

pembimbing dituntut untuk 

menanamkan konsep-konsep keimanan 

ke dalam hati anak pada berbagai 

kesempatan dengan cara mengarahkan 

pandangan mereka pada berbagai gejala 

alam yang menunjukkan kekuasaan, 

kebesaran, dan keesaan Allah serta 

                                                           
35 Ibid.,101. 
36Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan di Rumah, Sekolah dan 

Masyarakat terj. Shihabudin (Jakarta: Gema Insani, 2004), 176 
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membiasakan mereka untuk berperilaku 

secara islami. 

b. Dalam masyarakat Islam seluruh anak 

dianggap anak sendiri atau anak 

saudaranya sehingga diantara saling 

perhatian dalam mendidik anak-anak 

yang ada di lingkungan mereka 

sebagaimana mereka mendidik anak 

sendiri.37 

c. Jika ada orang yang berbuat jahat, 

maka masyarakat turut menghadapinya 

dengan menegakkan hukum yang 

berlaku. Untuk menghadapi orang-

orang yang membiasakan dirinya 

berbuat buruk, Islam membina mereka 

melalui salah satu cara membina dan 

mendidik manusia, yaitu kekerasan dan 

kemarahan.  

d. Masyarakat dapat melakukan 

pembinaan melalui pengisolasian, 

pemboikotan, atau pemutusan 

hubungan kemasyarakatan  

sebagaimana yang pernah dicontohkan 

oleh Nabi. Pembinaan melalui tekanan 

masyarakat merupakan saran yang 

paling efektif. Adanya pemboikotan 

atau pengisolasian masyarakat harus 

                                                           
37 Ibid., 127. 
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bertujuan mewujudkan masyarakat 

yang berupaya mencari ridho Allah. 

Jika ada individu yang menyimpang 

dari aturan-aturan masyarakat yang 

ditetapkan berdasarkan pada hukum 

Allah, maka masyarakat berhak untuk 

mengisolasi, memboikot, atau 

menetapkan pola pendidikan lainnya, 

sehingga individu tersebut kembali 

pada keimanan, bertaubat dan 

menyesali perbuatannya.38 

e. Pendidikan kemasyarakatan dapat 

dilakukan melalui kerjasama yang utuh 

karena masyarakat muslim adalah 

masyarakat yang padu.39 

c. Pengaruh lingkungan pendidikan terhadap 

sikap religius 

Keluarga merupakan institusi pendidikan 

yang pertama dan kedua orang tua adalah 

pendidiknya. Mereka (bapak dan ibu) adalah 

pendidik kodrati, karena mereka diberikan 

anugerah oleh Tuhan Pencipta berupa naluri 

orang tua. Pendidikan keluarga merupakan 

pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa 

keagamaan. Orang tua mempunyai peran dan 

fungsi untuk membentuk arah keyakinan anak-

                                                           
38 Ibid., 178. 
39 Ibid., 180. 
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anak mereka. Pada dasarnya setiap bayi yang 

dilahirkan sudah memiliki potensi untuk 

beragama, namun bentuk keyakinan agama yang 

akan dianut anaknya sepenuhnya tergantung dari 

bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua 

orang tua mereka. 

Sekolah merupakan institusi pendidikan 

formal yang mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan kepribadian anak. Pengaruh 

tersebut terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

kurikulum dan anak, hubungan guru dan murid, 

dan hubungan antar anak. Jika dilihat, ketiga 

kelompok tersebut ikut berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa keagamaan anak. Sebab, pada 

dasarnya perkembangan jiwa keagamaan tidak 

dapat dilepaskan dari upaya untuk membentuk 

kepribadian yang luhur.  Melalui kurikulum yang 

berisi tentang materi pengajaran, sikap dan 

keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan 

antar teman di sekolah berperan dalam 

menanamkan kebiasaan yang baik. Pembiasaan 

yang baik merupakan bagian dari pembentukan 

moral yang erat kaitannya dengan perkembangan 

jiwa keagamaan seseorang. 

Lingkungan masyarakat secara sepintas 

bukan merupakan lingkungan yang mengandung 

unsur tanggung jawab, melainkan hanya 

merupakan pengaruh belaka. Tetapi norma dan 
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tatanan yang ada terkadang lebih mengikat 

sifatnya. Bahkan, terkadang pengaruhnya lebih 

besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik 

dalam bentuk positif maupun negatif.40 

Dengan demikian, ketiga lingkungan 

pendidikan tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap sikap religius siswa. Ketiga lingkungan 

pendidikan di atas haruslah saling bekerjasama 

serta saling mendukung untuk membentuk sikap 

religius siswa yang tinggi. 

2. Motivasi Beragama 

a. Pengertian motivasi 

Menurut Muhammad Utsman Najati 

“motivasi sebagai penggerak yang 

membangkitkan vitalitas pada diri makhluk hidup, 

menampilkan perilaku, dan mengarahkannya ke 

satu atau beberapa tujuan tertentu.”41 Sedangkan 

Abin Syamsuddin Makmun, mendefinisikan 

motivasi adalah sebagai berikut: 

 Motivasi adalah suatu kekuatan (power) atau 

tenaga (forces) atau daya (energy) atau suatu 

keadaan yang kompleks (a complex state) dan 

kesiapsediaan (preparation set) dalam diri 

individu (organisme) untuk bergerak (to move, 

                                                           
40 Jalaludin, Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan 

mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi (Jakarta: Rajawali Press, 

2012), 312-314. 
41 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat 

Sistem Pengajaran Modul (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 37. 
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motion, motive) ke arah tujuan tertentu, baik 

disadari maupun tidak disadari.42 

Motivasi beragama dapat diartikan sebagai 

usaha yang ada dalam diri manusia yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu tindakan 

keagamaan dengan tujuan tertentu, atau usaha 

yang menyebabkan seseorang beragama.43 

Dorongan beragama merupakan dorongan psikis 

yang mempunyai landasan alamiah dalam watak 

kejadian manusia. Dalam relung jiwanya manusia 

merasakan adanya dorongan untuk mencari dan 

memikirkan Sang Pencipta-Nya dan pencipta 

alam semesta, dorongan untuk menyembah-Nya, 

meminta pertolongan kepada-Nya setiap kali ia 

ditimpa malapetaka dan bencana.44 

Menurut Ramaliyus, motivasi memiliki 

beberapa peran dalam kehidupan manusia, 

minimal ada empat peran motivasi, yaitu: 

motivasi berperan sebagai pendorong manusia 

dalam melakukan sesuatu, motivasi berperan 

sebagai penentu arah dan tujuan, motivasi yang 

berperan sebagai penyeleksi perbuatan yang akan 

dilakukan manusia, dan motivasi berperan sebagai 

penguji sikap manusia dalam berbuat, termasuk 

perbuatan dalam beragama.45 

                                                           
42 Ibid. 
43 Sururin, Ilmu Jiwa Agama, 70. 
44 Faizah dan Lalu Muchsin Efendi , Psikologi Dakwah (Jakarta: 

Kencana, 2015), 124. 
45 Bambang Syamsul Arifin, Psikogi Agama, 133. 



33 

 

b. Fungsi dan peranan agama dalam kehidupan 

manusia 

Fungsi dan peran agama dalam kehidupan 

manusia di antaranya adalah: 

1) Agama memberi makan rohani 

Manusia terdiri dari dua bagian yaitu 

jasmani dan rohani. Pada dasarnya jasmani 

dan rohani manusia memiliki fitrah sendiri-

sendiri. Karena jasmani berasal dari tanah, 

maka makanan yang sesuai juga berasal dari 

tanah. Seperti nasi, sayur, daging, buah-

buahan, dan lain  sebagainya. Dan karena 

rohani dari Allah, maka makanan yang sesuai 

berasal dari Allah, yaitu agama Islam. 

Jasmani dan rohani manusia haruslah di beri 

makan. Kalau tidak, keduanya akan sakit dan 

akhirnya akan rusak. 46 

2) Agama menanggulangi kegelisahan hidup 

Kegelisahan, kekhawatiran, dan 

kecemasan pada dasarnya akan 

mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. 

Karena itu kegelisahan harus ditanggulangi 

dengan cara menghilangkan sebab-sebabnya. 

Upaya pertama yang harus dilakukan adalah 

mencari sebab-sebab timbulnya kegelisahan, 

kemudian usaha untuk menghilangkan sebab-

                                                           
46 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 50-55 
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sebabnya. Dan agama adalah satu-satunya 

jalan dalam upaya mencari penyebab 

timbulnya kegelisahan, sebab kegelisahan 

adalah soal rohani.47 

3) Agama memenuhi kebutuhan fitrah 

Manusia dilahirkan dengan membawa 

fitrah-fitrah tertentu. Fitrah berarti kekuatan 

yang terpendam yang ada dalam diri manusia, 

dibawa semenjak lahir, dan akan menjadi 

pendorong bagi kepribadiannya. Fitrah 

adakalanya tertutup atau hilang oleh sebab-

sebab tertentu. Oleh karena itu fitrah 

membutuhkan pengembangan. Seperti fitrah 

intelek, jika dikembangkan, maka manusia 

akan menjadi pintar, tetapi sebaliknya jika 

tidak dikembangkan akan menjadi bodoh. 

Begitu pula dengan keadaan fitrah-fitrah yang 

lain. Sehubungan dengan fitrah agama ini, 

setiap orang wajib mempunyai agama, karena 

agama dapat membedakan antara manusia 

dan hewan.48 

4) Agama mengatasi keterbatasan akal dan 

tantangan hidup 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah 

yang diberi sejumlah kelebihan, akan tetapi ia 

juga makhluk yang mempunyai keterbatasan. 

                                                           
47 Ibid., 54. 
48 Ibid., 55. 
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Karena itu tidaklah mengherankan apabila 

manusia di dalam hidupnya sering berbuat 

kekeliruan dan banyak sekali mengalami 

kegagalan. Kekeliruan dan kegagalan inilah 

yang mengantarkan manusia kepada 

kesengsaraan dan malapetaka. Untuk 

mengatasinya, tidak ada jalan lain bagi 

manusia kecuali dengan jalan agama. Jadi 

manusia beragama adalah untuk mengatasi 

keterbatasan kemampuan akal yang 

menyebabkan terjadinya kekeliruan dan 

kegagalan. Selain itu manusia harus 

beragama karena dalam kehidupannya 

manusia senantiasa menghadapi berbagai 

macam tantangan hidup, baik tantangan 

internal maupun eksternal.49 

c. Macam-macam motivasi beragama 

Secara umum motivasi beragama manusia 

terbagi menjadi dua macam, yaitu:50 

1) Motivasi intrinsik (dalam diri) 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki 

kebutuhan dasar tertentu yang diperlukan 

untuk melangsungkan proses kehidupannya 

mereka secara lancar. Kebutuhan tersebut 

dapat berupa kebutuhan jasmani atau 

kebutuhan rohani atau kebutuhan sosial. 

                                                           
49 Ibid. 
50 Bambang Syamsul Arifin, Psikogi Agama, 133-137 
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Apabila kebutuhan tersebut tak terpenuhi, 

manusia akan berusaha untuk menyesuaikan 

diri dengan menghadapi kenyataan. 

Kemampuan untuk menyesuaikan diri ini 

akan mengembalikan ke kondisi semula, 

sehingga proses kehidupan berjalan lancar, 

seperti apa adanya. 

2) Motivasi ekstrinsik (luar diri) 

Motif ekstrinsik ini diakibatkan oleh 

adanya pengaruh era globalisasi yang 

memberikan perubahan besar pada tatanan 

dunia secara menyeluruh dan perubahan itu 

dihadapi bersama sebagai suatu perubahan 

yang wajar. Sebab, mau tak mau, siap tak 

siap, perubahan itu diperkirakan bakal terjadi. 

Di sisi lain manusia dihadapkan kepada 

malapetaka sebagai dampak perkembangan 

dan kemajuan modernisasi dan 

perkembangan terknologi itu sendiri. Untuk 

itu agama dibutuhkan untuk menjadi filter 

dari pengaruh-pengaruh  negatif globalisasi 

tersebut. 

Menurut Yahya Jaya membagi motivasi itu 

menjadi dua kategori, yaitu motivas beragama 

yang rendah dan motivasi beragama yang tinggi. 
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Diantara motivasi beragama yang rendah dalam 

Islam adalah sebagia berikut:51 

1) Motivasi beragama karena didorong oleh 

perasaan Riya’, seperti motivasi orang dalam 

beragama karena ingin kepada kemuliaan dan 

keriyaan dalam kehidupan masyarakat. 

2) Motivasi beragama karena ingin mematuhi 

orang tua dan menjauhkan larangannya. 

3) Motivasi beragama karena demi gengsi atau 

prestise, seperti ingin mendapatkan predikat 

alim atau taat. 

4) Motivasi beragama karena didorong oleh 

keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau 

seseorang, seperti motivasi seseorang  dalam 

shalat untuk menikah. 

5) Motivasi beragama karena didorong oleh 

keinginan untuk melepaskan diri dari 

kewajiban agama. 

Sedangkan diantara motivasi beragama yang 

tinggi dalam Islam adalah sebagai berikut:52 

1) Motivasi beragama karena didorong oleh 

keinginan untuk mendapatkan surga dan 

menyelamatkan diri dari azab neraka. 

                                                           
51 Ramaliyus, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 80-

81 
52 Ibid., 84 
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2) Motivasi beragama karena didorong untuk 

beribadah dan mendekatkan diri kepada 

Allah. 

3) Motivasi beragama karena didorong oleh 

keinginan untuk mendapatkan keridhaan 

Allah dalam hidupnya. 

4) Motivasi beragama karena didorong oleh 

keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan 

dan kebahagiaan dalam hidup 

5) Motivasi karena didorong ingin hidup 

(mengambil tempat untuk menjadi satu 

dengan Tuhan) 

6) Motivasi beragama karena didorong oleh 

kecintaan (mahabbah) kepada Allah. 

7) Motivasi beragama karena ingin mengetahui 

rahasia Tuhan dan peraturan Tuhan tentang 

segala yang ada (ma’rifah). 

8) Motivasi beragama karena didorong oleh 

keinginan untuk ittihad (bersatu dengan 

Tuhan). 

Menurut Nico Syukur Dister, motivasi 

beragama dibagi menjadi 4 motivasi, yaitu:53 

1) Motivasi yang didorong oleh rasa keinginan 

untuk mengatasi frustasi. 

Manusia membutuhkan bermacam-

macam hal, mulai dari kebutuhan fisik seperti 

                                                           
53 Nina Aminah, Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi 

Kedokteran dan Kesehatan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 14.  
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makanan dan pakaian, istirahat dan pergaulan 

seksual, sampai keperluan psikis seperti 

keamanan dan ketentraman, persahabatan, 

penghargaan dan cinta kasih. Untuk itu 

manusia terdorong untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. Jika ia tidak 

berhasil memenuhi kebutuhannya, maka ia 

akan merasa kecewa dan tidak senang. 

Keadaan inilah yang disebut frustasi. 

Keadaan frustasi dapat menimbulkan perilaku 

keagamaan. Demikian menerut Freud, agama 

pada hakikatnya ditimbulkan oleh adanya 

frustasi: frustasi karena alam, frustasi karena 

hidup kemasyarakatan, frustasi karena rasa 

bersalah, dan frustasi karena maut. 

a) Frustasi karena alam 

Alam adalah dunia jasmani yang 

dibutuhkan manusia untuk hidup. 

Dunia jasmani inilah yang 

menyediakan udara, terang, makanan, 

minuman dan pakaian, agar manusia 

sehat dan keberlangsungan hidupnya 

terjamin. Bila timbul kesulitan jasmani 

yang membahayakan hidupnya, maka 

manusia mengalami frustasi.54 Frustasi 

yang disebabkan oleh segala hal yang 

berhubungan dengan jasmani, 

                                                           
54 Ibid., 15. 
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berhubungan dengan alam. Agama 

dianggap dapat mengatasi frustasi 

karena alam ini. Ketika agama mampu 

meredakan kesulitan-kesulitan yang 

berhubungan dengan jasmani, maka 

manusia cenderung lebih beragama. 

Misalnya: orang yang beragama akan 

mengalami percepatan kesembuhan 

dari penyakit dibandingkan dengan 

orang yang ateis.55 

b) Frustasi sosial 

Frustasi sosial ialah adanya konflik 

antara individu dengan masyarakat 

yang menyebabkan manusia tidak 

bahagia. Dalam masyarakat, manusia 

memiliki kelas sosial yang berbeda-

beda. Adanya perbedaan kelas sosial ini 

terkadang dapat menimbulkan gesekan 

antar anggota masyarakat. Untuk 

menghindari gesekan inilah agama 

dibutuhkan manusia. Agama menjadi 

penenang bagi orang-orang yang 

mengalami frustasi ini. Dalam agama 

tidak ada kelas sosial. Semua orang 

memiliki strata yang sama. Oleh karena 

itu, orang memilih agama, karena 

                                                           
55 Naan, “ Motivasi Beragama dalam Mengatasi Rasa Frustasi,” 

Syifa al- Qulub, 1 (2018), 15. 
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dibutuhkan pada saat-saat dimana orang 

bisa lepas dari tekanan sosial56 

c) Frustasi moral 

Frustasi moral ialah rasa bersalah. 

Ada orang yang mempergunakan 

agama sebagai alat untuk membebaskan 

diri dari perasaan bersalah, misalnya 

dengan cara berdoa meminta ampun 

kepada Tuhan akan kesalahan. 

Selanjutnya sedikit demi sedikit orang 

beragama berkembang melalui proses 

pembersihan dan pemurnian motivasi.57 

d) Frustasi maut  

Kematian yang tidak terelakan itu 

menginsyafkan manusia dengan paling 

tajam akan ketidak berdayaan. Untuk 

dapat menghadapi frustasi terbesar ini, 

manusia bertindak religius.58 

2) Motivasi beragama karena didorong oleh 

keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata 

tertib masyarakat 

Pada dasarnya setiap agama 

mengajarkan bentuk-bentuk nilai bagi 

kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini 

                                                           
56 Ibid., 16. 
57 Aminah, Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Kedokteran 

dan Kesehatan, 15. 
58 Ibid.  
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nantinya dijadikan acuan dan petunjuk bagi 

manusia dalam berfikir, bersikap, dan berbuat 

sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.  

Agama dalam menjaga tata tertib 

masyarakat dan kesusilaan mempunyai 

otoritas formal dan sanksi hukum untuk 

mencapai kebutuhan dasar yang berkenaan 

dengan dunia supra-empiris. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam agama akan dibentuk 

menjadi kaidah-kaidah moral. Jika kaidah-

kaidah moral tersebut dipercaya dan diterima 

oleh masyarakat, maka nilai-nilai itu menjadi 

jaminan dalam menjaga kesusilaan di 

masyarakat.59 

3) Motivasi beragama karena adanya keinginan 

untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia  

Agama memuaskan intelek manusia 

yang ingin mengetahui apa yang harus 

dilakukan dalam hidupnya, agar ia mencapai 

tujuan kehidupan. Di antara pertanyaan untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah: dari mana 

manusia berasal? Siapa yang menciptakan? 

Akan kemana setelah mati?60 

Orang yang selalu ingin tahu terhadap 

sesuatu biasanya akan melakukan beberapa 

                                                           
59 Syaiful Hamali, “Psikologi Agama: Terapi Agama Terhadap 

Problematika Psikis Manusia.” Al-AdYaN, 2 (Juli- Desember, 2014), 9. 
60 Aminah, Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Kedokteran 

dan Kesehatan, 15. 



43 

 

hal berikut ini: selalu mengajukan 

pertanyaan, selalu timbul rasa penasaran, 

menggali, menjejaki, dan menyelidiki, 

tertarik pada berbagai hal yang belum 

ditemukan jawabannya, mengintai, 

mengintip, dan memboikot berbagai hal yang 

masih kabur.61  

4) Motivasi beragama karena ingin menjadikan 

agama sebagai sarana untuk mengatasi 

ketakutan. 

Ketakutan begitu erat hubungannya 

dengan tendensi-tendensi manusia yang dapat 

menimbulkan perilaku agamawi, maka wajar 

psikologi menghubungkan agama dengan 

ketakutan (takut mati, takut kesepian, dan 

sebagainya) 

Agama monoteisme (agama tauhid) 

bertujuan untuk menyerahkan diri seluruhnya 

kepada Tuhan pencipta alam semesta alam 

dengan patuh pada perintah dan larangannya, 

agar dengan demikian manusia mempunyai 

roh dan jiwa bersih dan budi pekerti yang 

luhur. Agama Islam bertujuan agar manusai 

memperoleh keridhaan Allah, keselamatan 

dunia dan akhirat, serta rahmat bagi segenap 

alam.62 

                                                           
61 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan 

Implementasi (Jakarta: Kencana, 2014, 18. 
62 Aminah, Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Kedokteran 

dan Kesehatan, 16. 
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d. Pengaruh motivasi beragama terhadap sikap 

religius 

Agama mempunyai pengaruh sebagai 

motivasi yang mendorong individu untuk 

melakukan suatu aktivitas. Perbuatan-perbuatan 

yang didasari dengan keyakinan agama dinilai 

mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. 

Dengan adanya keterkaitan ini, maka akan 

memberikan pengaruh pada diri seseorang untuk 

berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai 

etik akan memberikan ketentuan terhadap boleh 

dan tidaknya tindakan yang dilakukan seseorang 

sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 

Sebaliknya agama juga sebagai pemberi harapan 

bagi pemeluknya. Seseorang yang melaksanakan 

perintah agama pada umumnya karena adanya 

suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih 

sayang dari Allah. 

Dengan demikian, adanya motivasi beragama 

akan mendorong seseorang untuk berkreasi, 

berbuat kebajikan dan berkorban. Selanjutnya 

nilai etik akan mendorong seseorang untuk 

berlaku jujur, menepati janji, menjaga amanat dan 

sebagainya. Sedangkan harapan mendorong 

seseorang untuk bersikap ikhlas, menerima 

cobaan yang berat maupun berdoa. Sikap seperti 

itu akan lebih terasa secara mendalam jika 

bersumber dari keyakinan terhadap agama. 
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Dengan adanya keyakinan yang tinggi dalam diri 

seseorang untuk beragama, maka akan 

berpengaruh terhadap tingginya sikap religius 

siswa.63 

3. Sikap Religius 

a. Pengertian sikap religius 

Menurut Chaplin “sikap adalah suatu 

predisposisi atau kecenderungan yang relatif 

stabil dan berlangsung terus menerus untuk 

bertingkah laku atau untuk bereaksi dengan satu 

cara tertentu terhadap pribadi orang lain, objek 

atau lembaga persoalan tertentu.”64 Sedangkan 

menurut Arifin, pengertian sikap sebagai berikut: 

Sikap adalah suatu persiapan bertindak/berbuat 

dalam satu arah tertentu. sikap dibedakan dua 

macam yaitu sikap individual dan sikap sosial. 

Sikap merupakan sebuah kecenderungan yang 

menentukan atau sesuatu kekuatan jiwa yang 

mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang 

ditunjukkan kearah suatu objek khusus dengan 

cara tertentu, baik objek itu berupa orang, 

kelembagaan ataupun masalah bahkan berupa 

dirinya sendiri.65 

 

                                                           
63 Jalaludin, Psikologi Agama, 300. 
64 JP Chaplin, Kamus Lengkap Kamus Lengkap Psikologi terj. 

Kartini Kartono (Jakarta: Rajawali Prees, 2014), 43. 
65 Arifin, Psikologi Dakwah sebagai suatu Pengantar Studi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 104. 
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Religius atau religi berasal dari bahasa asing 

Religion sebagai kata bentuk dari kata benda yang 

berarti agama. Religion satu sistem yang 

kompleks dari kepercayaan, keyakinan, sikap-

sikap, dan upacara-upacara yang menghubungkan 

individu dengan satu keberadaan atau makhluk 

yang bersikap ketuhanan.66  Menurut Taib Thair 

Abdul Mu’in definisi agama adalah sebagai suatu 

peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang 

yang mempunyai akal untuk dengan kehendak 

dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan 

tersebut, guna untuk mencapai kehagiaan dunia 

dan akhirat. Dengan demikian sikap religius 

adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.67 

b. Ciri-ciri kematangan beragama 

Ciri-ciri kematangan beragama menurut 

Zakiyah Darajat adalah sebagai berikut:68 

1)  Pemahaman akidah yang baik 

Orang yang matang beragama memiliki 

keimanan kepada akidah tauhid. Akidah 
                                                           

66 JP Chaplin, Kamus Lengkap Kamus Lengkap Psikologi terj. 

Kartini Kartono, 428. 
67 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 160. 
68 Akmal Hawi, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama (Jakarta:Raja 

Grafindo Persada, 2014), 83. 
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merupakan dasar dan pondasi dalam 

kehidupan beragama. Keimanan kepada 

akidah ini merupakan langkah awal dalam 

meninggalkan perubahan besar dalam diri 

manusia, yang mengubah pengertiannya 

tentang dirinya sendiri, orang lain, kehidupan 

dan seluruh alam semesta.  

2) Memiliki tujuan hidup berdasarkan akidah 

Tujuan hidup orang-orang yang beriman 

yaitu untuk berbakti dan beribadah kepada 

penciptanya. Yang dimaksud ibadah di sini 

adalah mengerjakan perintah-perintah Allah 

dan meninggalkan larangan-larangan-Nya 

serta mengabdikan diri kepada kepada-Nya. 

3)  Melaksanakan ajaran agama secara konsisten 

dan produktif 

Kesadaran agama yang matang juga 

terletak pada konsistensi atau kemantapan 

pelaksanaan hidup beragama yang dilakukan 

secara bertanggung jawab dengan 

mengerjakan perintah dan meninggalkan 

larangan agama. Pengertian ibadah secara 

umum yaitu pelaksanaan hidup beragama 

sesuai dengan aturan hukum, ketentuan, tata 

cara, perintah, kewajiban dan larang yang 

berkaitan dengan Tuhan, manusia dan 

masyarakat. Sedangkan pengertian ibadah 

dalam arti khusus yaitu amal ibadah yang 
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menekankan realisasi hubungan manusia 

dengan Tuhan. 

4) Memiliki pandangan hidup/ filsafat yang 

komprehensif universal 

Filsafat hidup yang universal atau 

komprehensif yang harus dimiliki oleh orang 

yang beriman antara lain:69 

a) Memiliki alam perasaan seperti cinta 

kepada Allah, takut akan siksaan Allah, 

khushu’, merasa bersalah apabila 

melakukan perbuatan maksiat, merasa 

bersyukur atas nikmat akan karunia 

Allah dan lain sebagainya. 

b) Memiliki pemikiran yang mendalam 

dalam menelaah segala sesuatu, seperti 

memikirkan alam semesta, memikirkan 

ciptaan Allah, menuntut ilmu, selalu 

berfikir dengan menggunakan alasan dan 

logika dan lain sebagainya. 

c) Memiliki motivasi kehidupan beragama 

yang menjadi dasar dalam setiap 

perilaku. 

d) Memiliki sikap seperti sikap syukur, 

pantang menyerah, berbuat kebaikan 

terhadap sesama, sabar, tidak suka 

memusuhi orang lain, iri dengki, dan lain 

sebagainya. 

                                                           
69 Ibid., 84. 
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5) Memiliki deferensialisasi yang baik 

Dalam perkembangan kehidupan 

kejiwaan, deferensialisasi berarti semakin 

bercabang, semakin bervariasi, makin kaya 

dan makin majemuk, suatu aspek psikis 

dimiliki oleh seseorang. Semua 

pengalaman, rasa dan kehidupan beragama 

makin lama makin matang, semakin kaya 

dan kompleks. 

6) Memiliki pandangan yang integral 

Kesadaran beragama yang matang 

ditandai dengan adanya pegangan hidup yang 

komprehensif. Di samping itu pandangan dan 

pegangan hidup ini harus terintegrasi dengan 

aspek kejiwaan yang meliputi aspek kognitif, 

afektif dan juga konatif. Dalam kesadaran 

beragama, integrasi tercermin pada keutuhan 

pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan 

ihsan, iman dan peribadatan. 

7) Memiliki semangat pencarian dan 

pengabdian kepada Tuhan 

Seseorang yang matang beragama akan 

mempunyai semangat dalam mencari 

kebenaran, keimanan, rasa ke-Tuhanan, dan 

cara-cara terbaik untuk berhubungan dengan 

manusia dan juga alam sekitar. Ia akan selalu 

menguji keimanannya dengan mencari 

pengalaman-pengalaman keagamaan 
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sehingga ia mempunyai keyakian yang 

mantap sedangkan peribadatannya akan 

selalu ia evaluasi dan ditingkatkan agar 

menemukan kenikmatan, pengahayatan dan 

kehadiran Tuhan. 70 

c. Pokok-pokok ajaran Islam 

Yusuf al-Qardhawy menyatakan bahwa 

agama Islam memiliki dimensi-dimensi atau 

pokok-pokok Islam yang secara garis besar dibagi 

menjadi 3 yaitu: Aqidah, Ibadah atau praktik 

agama atau syari’at dan akhlak. 

1) Aqidah 

Secara etimologis akidah berasal dari 

kata ‘aqada yang mengandung arti ikatan 

atau keterkaitan, atau dua utas tali dalam satu 

buhul yang tersambung. Akidah berarti pula 

janji, karena janji merupakan ikatan 

kesepakatan antara dua orang yang 

mengadakan perjanjian. Secara terminologis, 

akidah dalam Islam berarti keimanan atau 

keyakinan seseorang terhadap Allah yang 

menciptakan alam semesta beserta seluruh 

isinya dengan segala sifat dan perbuatan-Nya. 

Definisi tersebut menggambarkan bahwa 

seseorang yang menjadikan Islam sebagai 

                                                           
70 Ibid., 85 
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akidah ia sudah terikat oleh segala aturan atau 

hukum yang terdapat dalam Islam.71 

Sistem keyakinan atau akidah Islam, 

pada intinya dibangun diatas enam dasar 

keimanan yang lazim disebut rukun iman. 

Rukun iman tersebut sekaligus menjadi 

pokok bahasan akidah Islam yang meliputi: 

Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-

kitab, para rasul, hari akhir, dan ketentuannya 

(qadha dan qadar).72 Hal ini terungkap dalam 

firman-Nya: 

       

       

      

        

       

   

                                                           
71 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2009), 107. 
72 Ibid., 110. 
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Wahai orang-orang yang 

beriman, tetaplah beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

kepada kitab yang Allah turunkan 

kepada Rasul-Nya serta kitab 

yang Allah turunkan sebelumnya. 

Barangsiapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, 

dan hari kemudian, maka 

sesungguhnya orang itu telah 

sesat sejauh-jauhnya. (Q.S An-

Nisa’:136)73 

2) Syariah 

Kata “syariah” dalam bahasa Indonesia 

artinya jalan raya atau jalan ke sumber (mata) 

air, atau bermakna jalannya suatu hukum atau 

perundang-undangan. Jadi syariah Islam 

secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui 

atau dipatuhi oleh setiap muslim. Seluruh 

hukum dan perundang-undangan yang 

terdapat dalam Islam, baik hukum yang 

berhubungan dengan Allah (h}ablum 

minallah), maupun hukum yang berhubungan 

antara manusia sendiri (h}ablum minanna>s) 

disebut dengan syariah Islam.74 

                                                           
73 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran Terjemah 

Perkata Asbabun Nuzul  dan Tafsir Bil Hadis, 100. 
74 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, 265-266. 
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Syariat Islam adalah hukum yang 

menganut kehidupan manusia di dunia dalam 

rangka mencapai kebahagiaannya di dunia 

dan akhirat. Oleh karena itu, syariat Islam 

mencakup aturan-aturan yang mengatur 

perilaku manusia di dunia.75 Adapun ruang 

lingkup syariah adalah ibadah dan muamalah. 

Namun dalam ilmu fikih, akan dijelaskan 

secara rinci mengenai ruang lingkup syariah 

yaitu:76 

a) Ibadah yaitu upaya mendekatkan diri 

kepada Allah dengan mentaati segala 

perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, 

dan mengamalkan segala yang diizinkan-

Nya. Peraturan ibadah dalam Islam 

terbagi menjadi dua yaitu: ibadah yang 

terkandung dalam rukun Islam dan 

ibadah lainnya yang berhubungan 

dengan rukun Islam, seperti wudhu, 

tayammum, azan, iqomah dan lain 

sebagainya. 

b) Mu’amalah yaitu suatu hukum yang 

mengatur hubungan seseorang dengan 

orang orang lain dalam hal menukar 

harta, seperti jual beli, simpan pinjam, 

sewa menyewa, utang piutang, pajak, 

                                                           
75 Ibid., 270. 
76 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 143. 
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hukum niaga, warisan dan lain 

sebagainya. 

c) Muna>kaha>t yaitu peraturan yang 

mengatur hubungan seseorang  dengan 

orang lain dalam hubungan keluarga, 

seperti pernikahan, perceraian, 

pengaturan nafkah, walimah, pergaulan 

suami isteri, wasiat dan lain sebagainya. 

d) Jinayat yaitu pengaturan yang 

menyangkut pidana, seperti: qis}as}, diyat, 

kifarat, pembunuhan, zina, minum keras, 

murtad, kesaksian dan lain-lain. 

e) Siyasah yaitu menyangkut masalah 

kemasyarakatan seperti: persaudaraan, 

musyawarah, tolong menolong, tanggung 

jawab sosial, kepemimpinan, 

pemerintahan dan lain-lain. 

f) Peraturan-peraturan lainnya seperti 

makanan, minuman, sembelihan, 

berburu, nazar, perang dan lain-lain. 

3) Akhlak 

Kata “Akhlak” berasal dari bahasa Arab, 

jamak dari khuluq yang menurut bahasa 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat.77 Secara terminologi akhlak 

adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni 

keadaan jiwa yang terlatih, sehingga dalam 

                                                           
77 Ibid 
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jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-

sifat yangg melahirkan perbuatan-perbuatan 

dengan mudah dan spontan tanpa diangan-

angan lagi. 78 

Adapun ruang lingkup ajaran akhlak 

dibagi menjadi 3 macam yaitu:79 

a) Akhlak kepada Allah yaitu sikap atau 

perbuatan yang yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia sebagai 

makhlu>k, kepada Tuhan sebagai kha@liq. 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan 

dalam berakhlak kepada Allah sekaligus 

kegiatan yang menanamkan nilai akhlak 

kepada Allah, diantaraya; iman, ihsan, 

takwa, ikhlas, tawakkal, syukur, sabar 

dan lain sebagainya. 

b) Akhlak kepada sesama manusia. Adapun 

contoh nilai-nilai akhlak kepada sesama 

manusia diantaranya: silaturrahmi, 

persaudaraan (ukhuwah), persamaan, 

adil, baik sangka, rendah hati, menepati 

janji, lapang dada, dapat dipercaya, 

hormat menghormati, perwira, hemat, 

dermawan dan lain-lain. 

c) Akhlak terhadap lingkungan. Yang 

dimaksud dengan lingkungan di sini 

                                                           
78 Ibid., 184. 
79 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 152. 
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adalah segala sesuatu yang di sekitar 

manusia, baik binatang, tumbuhan, 

maupun benda yang tak bernyawa. Salah 

satu tujuan manusia diciptakan adalah 

menjadi kholi>fah fi> al-ard}i. Maka dari itu 

manusia harus bertanggung jawab dalam 

memelihara dan menjaga lingkungan di 

sekitarnya supaya setiap makhluk 

mencapai tujuan penciptaannya. 

d. Indikator sikap religius 

Menurut Muhammad Alim untuk mengukur 

dan melihat bahwa seseorang itu menunjukkan 

sikap religius atau tidak dapat dilihat dari 

karakteristik sikap religius. Ada beberapa hal 

yang dapat dijadikan indikator sikap religius 

seseorang, yakni: 

1) Komitmen terhadap perintah dan larangan 

Allah 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, 

komitmen diartikan sebagai perjanjian untuk 

melakukan sesuatu dan kesanggupan untuk 

melakukan sesuatu.80 Di dalam  ajaran agama 

pada dasarnya terdapat perintah dan larangan 

yang harus dipatuhi oleh pemeluknya. Secara 

yuridis agama berfungsi untuk menyuruh dan 

melarang, yang tujuan untuk mengarahkan 

                                                           
80 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2017), 608. 
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pemeluknya untuk menjadi baik menurut 

ajaran agamanya.81  

2) Bersemangat mengkaji ajaran agama 

Menuntut ilmu (mendalami agama) 

merupakan tugas suci dan termasuk amanat 

Allah. Dalam ayat Alquran atau hadis 

terdapat anjuran kepada manusia untuk 

mendalami agamanya. Dalam sebuah hadis 

“carilah ilmu sampai ke negeri cina.”82 

Semangat dalam menuntut ilmu dapat 

ditunjukkan dengan semangat mendatangi 

majlis ilmu, semangat belajar meskipun 

dalam keterbatasan, tetap semangat mencari 

ilmu walaupun harus melakukan perjalanan 

jauh, dan rela membelanjakan banyak harta 

demi ilmu.83 

3) Aktif dalam kegiatan keagamaan 

Aktif secara etimologi berarti giat 

bekerja dan berusaha.84 Sedangkan secara 

terminologi menurut Sumardi Suryabrata 

sebagai berikut: 
Keaktifan atau partisipasi merupakan 

keterlibatan mental dan emosi serta fisik, 

anggota dalam memberikan inisiatif 

terhadap kegiatan-kegiatan yang 

                                                           
81 Akmal Hawi, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama, 40 
82 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 114. 
83http://muslim.or.id/18868-meneladani -semangat-para-ulama-

dalam-menuntut-ilmu.html diakses pada 25 Maret 2019 pukul 20.00. 
84 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 20. 

http://muslim.or.id/18868-meneladani%20-semangat-para-ulama-dalam-menuntut-ilmu.html
http://muslim.or.id/18868-meneladani%20-semangat-para-ulama-dalam-menuntut-ilmu.html
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dilancarkan oleh organisasi serta 

mendukung pencapaian tujuan 

bertanggung jawab atas keterlibatannya.85 

Adapun macam-macam kegiatan 

keagamaan yang sering dilaksanakan di 

lingkungan masyarakat ataupun di 

lingkungan sekolah antara lain: majelis 

taklim, pengajian, simaan Alquran atau 

khotmi Alquran peringatan hari besar Islam, 

rohis, dan lain sebagainya. 

4) Menghargai simbol-simbol keagamaan 

Simbol keagamaan dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu bentuk atribut, gejala 

atau penanda yang digunakan manusia untuk 

menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu 

suatu agama, yang di dalamnya terdapat 

sistem nilai dan sistem kepercayaan.86 Dalam 

Islam simbol-simbol keagamaan dapat 

berupa: tempat ibadah, jilbab, bendera 

organisasi, dan lain sebagainya. 

5) Akrab dengan kitab suci 

Alquran merupakan kitab suci bagi umat 

Islam. Fungsi Alquran adalah sebagai bukti 

kerasulan Nabi Muhammad saw, pedoman 

serta petunjuk bagi umat manusia, dan 

                                                           
85 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), 293. 
86 Siti Solikhati, “Simbol Keagamaan dalam Islam dan Ideologi 

Televisi,” Islamic Comunication Journal, 02(Juli-Desember, 2017),  
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bernilai ibadah bagi yang membacanya.87 

Karena Alquran merupakan pegangan bagi 

hidup manusia, maka manusia harus 

mengakrabkan diri/ mencintai kitab sucinya. 

Adapun bentuk keakraban manusia dengan 

kitab sucinya sebagai berikut:  

a) Selalu berusaha untuk menghormati 

kitab suci Alquran, misalnya selalu 

mendengarkan dan memperhatikan 

ketika Alquran dibacakan, mengambil 

sobekan mushaf yang terjatuh di lantai/ 

tanah kemudian meletakkannya di 

tempat yang baik, dan menyedekapkan 

Alquran di dada ketika membawanya. 

b) Membaca menghafalkan Alquran dengan 

kemauan sendiri atau tanpa ada paksaan 

dari orang lain. 

c) Meletakkan Alquran di tempat-tempat 

yang baik, dan lebih tinggi dari buku-

buku. 

d) Selalu berusaha menjaga kesucian 

Alquran, misalnya: selalu membaca dan 

membawa Alquran dalam keadaan suci 

dan tidak membaca Alquran di tempat 

yang kotor seperti di toilet dan WC.88 

                                                           
87 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 173. 
88 Moch Fatcur Rohman Saekoni, “Pengaruh Tingkat Kecintaan 

Siswa Pada Alquran terhadap Perilaku Sosial di Sekolah Dasar Islam 
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6) Mempergunakan pendekatan agama dalam 

menentukan pilihan 

Seperangkat agama pada dasarnya 

bertujuan untuk memberikan bimbingan, 

mendorong manusia untuk berbuat dan 

memilih tindakan tertentu. Dan yang lebih 

penting lagi, agama selalu memberikan 

makna terhadap segala tindakan yang 

dilakukan oleh manusia.89 

7) Ajaran agama dijadikan sebagai sumber 

pengembangan ide.90 

Ajaran agama mendorong dan mengajak 

para penganutnya untuk bekerja lebih 

produktif bukan saja untuk kepentingan 

dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan 

orang lain. Penganut agama juga dituntut 

untuk dapat melakukan penemuan dan 

inovasi yang baru yang didasari oleh ajaran 

agama.91 

e. Sikap remaja dalam beragama 

Berbagai ragam cara dilakukan oleh remaja 

untuk mengekspresikan jiwa keberagamaannya. 

Hal ini tidak terlepas dari dari pengalaman 

                                                                                                                     
Baitussalam Toyamas Kabupaten Banyuwangi,” (Tesis, UIN MALIKI, 

Malang, 2016), 30-31. 
89 Hawari, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama, 54. 
90 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, 12. 
91 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, 151. 
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beragama yang dilaluinya. Terdapat empat sikap 

remaja dalam beragama, yaitu:92 

1) Percaya ikut-ikutan 

Kebanyakan remaja percaya kepada 

Tuhan dan menjalankan ajaran agama karena 

terdidik dalam lingkungan beragama karena 

ibu bapaknya beragama, teman-teman dan 

masyarkatnya sekelilingnya yang beribadah, 

maka mereka ikut percaya dan melaksanakan 

ibadah dan ajaran-ajaran agama sekedar 

mengikuti suasana lingkuungan dimana ia 

hidup. Mereka seolah-olah apatis, tidak ada 

perhatian untuk meningkatkan agama dan 

tidak mau aktif dalam kegiatan-kegiatan 

agama. Namun yang demikian ini ini 

biasanya terjadi pada masa remaja awal (usia 

13-16 tahun). Setelah itu biasanya 

berkembang kepada cara yang lebih kritis dan 

sadar sesuai dengan perkembangan psikisnya. 

2) Percaya dengan kesadaran 

Selaras dengan jiwa remaja yang berada 

dalam masa transisi dari anak-anak  menuju 

dewasa, maka kesadaran remaja dalam 

beragama berada dalam peralihan dimana 

kehidupan beragama anak-anak menuju pada 

masa kemantapan beragama. Di samping itu 

remaja mulai menemukan pengalaman dan 

                                                           
92 Sururin, Ilmu Jiwa Agama, 72 
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penghayatan kebutuhan yang bersifat 

individual dan sukar digambarkan kepada 

orang lain, seperti pertobatan dan keimanan. 

Hubungannya dengan Tuhan disertai dengan 

kesadaran dan kegiatannya dalam masyarakat 

makin diwarnai dengan rasa keagamaannya. 

Mereka ingin menjadikan agama sebagi 

lapangan baru untuk membuktikan 

pribadinya.93 

3) Percaya tetapi agak ragu-ragu 

Keraguan dalam kepercayaan remaja 

terhadap agamanya dapat dikategorikan 

dalam dua kondisi, yaitu: keraguan saat 

mengalami suatu goncangan dan perubahan 

dalam pribadinya, dan keraguan yang 

disebabkan adanya kontradiksi atas 

kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang 

diyakininya.  

Keraguan yang dialami oleh remaja 

bukan hal yang berdiri sendiri tetapi 

mempunyai psikis mereka dan sekalipun 

mempunyai hubungan dengan pengalaman 

dan proses pendidikan yang dilalui masa 

kecilnya dan kemampuan mental dalam 

menghadapi kenyataan masa depan. 

Keraguan-keraguan tersebut dapat diatasi 

                                                           
93 Ibid., 74. 
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baik secara positif dan negatif. Bila diatasi 

secara positif, maka remaja akan sadar, dan 

bila diatasi dengan negatif, maka remaja lebih 

cenderung ateis.94 

4) Tidak percaya atau cenderung ateis 

Salah satu perkembangan yang mungkin 

terjadi pada akhir masa remaja adalah 

mengingkari wujud Tuhan sama sekali dan 

menggantinya dengan keyakian lain atau 

mungkin tak mempercayai-Nya sama sekali. 

Ketidak percayaan sama sekali kepada Tuhan 

tidak terjadi sebelum umur 20 Tahun. 

Mungkin saja, terjadi pengakuan dari seorang 

remaja bahwa dirinya ateis, tetapi ketika 

dianalisis, dibalik keingkarannya itu 

tersembunyi kepercayaan kepada Tuhan. 

Dalam hal seperti inilah, kebanyakan remaja 

di bawah umur 20 tahun mengaku atau 

menyangka bahwa ia tidak percaya kepada 

Tuhan, tetapi sesungguhnya pengakuan 

tersebut hanyalah protes atau ketidak puasan 

terhadap Tuhan. 

                                                           
94 Ibid., 75 
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f. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

religius 

Menurut Robert H. Thoules terdapat empat 

faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan atau 

sikap religius, yaitu: 95 

1) Pengaruh pendidikan dan pengaruh-pengaruh 

sosial (faktor sosial) yang mencakup semua 

pengaruh sosial dalam perkembangan sikap 

keagamaan, yaitu: pendidikan orang tua, 

tradisi-tradisi sosial dan tekanan tekanan 

lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri 

dengan berbagai pendapat dan sikap yang 

disepakati oleh lingkungan. 

2) Berbagai pengalaman; adanya keindahan, 

keselaran, dan kebaikan yang dirasakan 

manusia dalam dunia nyata dapat 

mempengaruhi sikap keagamaannya. Dengan 

merenungkan keindahan keadaan di 

sekeliling yang meliputi segalanya akan 

memberikan kesadaran jiwa akan keagungan 

Allah sebagai sang Pencipta. Selain itu 

pengalaman moral dan juga pengalaman batin 

emosional yang terikat dengan Tuhan akan 

mempengarui sikap keagamaan seseorang. 

                                                           
95 Ibid., 79-81.. 



65 

 

3) Adanya kebutuhan-kebutuhan (motivasi) 

yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, 

sehingga mengakibatkan terasa adanya 

kebutuhan akan kepuasan agama. Seperti: 

kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan 

cinta, kebutuhan untuk memperoleh harga 

diri, dan kebutuhan yang timbul karena 

adanya kematian. 

4) Proses pemikiran; penalaran verbal dalam 

perkembangan sikap keagamaan memiliki 

suatu peranan. Pada dasarnya manusia adalah 

makhluk berfikir (khayawa>n al-natiq). Salah 

satu akibat dari pemikirannya adalah bahwa 

ia membantu dirinya untuk menentukan 

keyakinan-keyakinan mana yang harus 

diterimanya dan mana harus ditolak. 

Menurut Jalaludin, faktor yang 

mempengaruhi sikap keagaman terbagi menjadi 

dua macam yaitu:96 

1) Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang terdapat 

dari dalam diri manusia. Faktor intern yang 

mempengaruhi jiwa keagamaan seseorang 

antara lain faktor hereditas, tingkat usia, 

kepribadian, dan kondisi kejiwaan seseorang. 

                                                           
96 Jalaludin, Psikolgi Agama, 305. 
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2) Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal 

dari luar diri manusia. Adapun faktor ekstern 

yang dinilai berpengaruh dalam 

perkembangan keagamaan dapat dilihat dari 

lingkungan di mana seseorang itu hidup. 

Umumnya lingkungan tersebut dibagi 

menjadi tiga yaitu: lingkungan keluarga, 

institusi (lingkungan sekolah), dan 

masyarakat. 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah 

adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.97 

1. Jika lingkungan pendidikan baik maka sikap religius 

siswa juga baik 

2. Jika motivasi beragama tinggi maka sikap religius 

siswa baik. 

3. Jika lingkungan pendidikan dan motivasi beragama 

baik maka sikap religius juga baik. 

                                                           
97 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidkan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 91. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di 

atas, maka selanjutnya dirumuskan dua bentuk hipotesis 

yaitu hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan adanya 

perbedaan antara variabel bebas dengan dengan variabel 

terikat dan hipotesis nol (H0) yang menyatakan tidak 

adanya perbedaan variabel terikat. Adapun rumusan 

hipotesis penelitian ini adalah: 

 

1. 

 

 

: Tidak ada pengaruh yang signifikan 

lingkungan pendidikan terhadap sikap religius 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019  

 

 

: Ada pengaruh yang signifikan lingkungan 

pendidikan terhadap sikap religius siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019    

2. 

 

1.  

: Tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi 

beragama terhadap sikap religius siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 

 

 

: Ada pengaruh yang signifikan motivasi 

beragama terhadap sikap religius siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 

3. 

 

: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan pendidikan dan motivasi beragama 
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2.  terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 

 

 

: Ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan pendidikan dan motivasi beragama 

terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang disebut 

sebagai metode tradisional. Dinamakan metode 

tradisional karena metode ini sudah cukup lama 

digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode 

untuk penelitian.98 Metode ini disebut metode 

kuantitatif karena data penelitian ini berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik. Adapun 

desain kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu expost facto. Expost facto adalah penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi 

dan kemudian mengamati ke belakang tentang faktor-

faktor yang dapat menyebabkan timbulnya peristiwa 

tersebut.99 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel, 

dimana variabel dapat didefinisikan sebagai atribut 

seseorang atau objek yang mempunyai “variasi” antara 

satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain.100 Variabel penelitian adalah suatu 

                                                           
98 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif ..., 13.  
99 Iskandar, Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru) 

(Jakarta: Refrensi, 2012), 21-22. 
100 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidkan Pendekatan 

Kuantitatif ..., 60. 
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atribut atau karakteristik dari orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.101 Variabel penelitian ini terdiri dari 

dua macam yaitu: 

1. Variabel independen atau sering disebut variabel 

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).102 Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama. 

2. Variabel dependen atau yang sering disebut sebagai 

variabel terikat. Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.103 Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah sikap religius 

siswa. 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah 

lingkungan pendidikan (X1) dan sikap religius siswa 

(Y) dengan menggunakan analisis regresi sederhana, 

motivasi beragama (X2) dan sikap religius siswa (Y) 

dengan analisis regresi sederhana, serta lingkungan 

                                                           
101 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2018), 10. 
102 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif..., 60. 
103 Ibid. 
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pendidikan (XI), motivasi beragama (X2) dan sikap 

religius siswa (Y) dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. 

 

Model Regresi 

 

  

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

Gambar Desain Penelitian104 

Keterangan: 

X1  : Lingkungan Pendidikan 

X2  : Motivasi Beragama 

Y  : Sikap Religius 

 

                                                           
104 Ibid., 68. 

X1 

X2 

Y 
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B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.105 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo yang berjumlah 64 

siswa yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu 2 kelas 

Jurusan MIPA dan 1 kelas jurusan IPS. 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau 

individu yang merupakan bagian dari populasi.106 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah Non probability 

sampling dengan menggunakan teknik sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah suatu teknik 

penentuan sampel,yang mana semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel penelitian. 107 

Dalam penelitian ini, sampel berjumlah 64 

siswa. Dengan perincian sebagai berikut: 

 

                                                           
105 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidkan Pendekatan 

Kuantitatif..., 117 
106 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam 

Penelitian, 9 
107Ibid., 124.  
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Tabel 3.1 Rincian Sampel Penelitian 

Kelas Populasi Sampel 

XI MIPA 1 23 23 

XI MIPA 2 23 23 

XI IPS 18 18 

Σ 64 64 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.108 Adapun 

data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang lingkungan pendidikan (keluarga, 

sekolah dan masyarakat) siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

2. Data tentang motivasi beragama siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

3. Data tentang sikap religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Untuk lebih jelasnya, instrumen pengumpulan data 

dalam penelitian ini dapat disajikan pada tabel berikut 

ini: 

 

                                                           
108 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), 134 
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Tabel 3.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Judul  
Variabel  

Penelitian 

Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

IDP 

Positif Negatif 

 

Pengaruh 

Lingkungan 

Pendidikan dan 

Motivasi 

Beragama 

Terhadap Sikap 

Religius Siswa 

Kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019  

 

 

Lingkungan 

Pendididikan 

(X1) 

1. Keluarga 

a. Orang tua 

memberikan 

pendidikan 

dasar sosial 

Angket 

1, 3, 

4,5 

2 

b. Orang tua 

mendidik anak 

tentang ajaran 

agama 

6, 7, 

8, 9, 

10 

 

2. Sekolah 

a. Sekolah 

menanamkan 

budi pekerti 

yang baik 

12, 

13, 15 

11, 

14  

b. Sekolah 

memberikan 

pengajaran 

keagamaan 

16, 

18, 

19, 20 

17 

3. Masyarakat 

a. Masyarakat 

membiasakan 

amar ma’ruf 

nahi munkar 

21, 

22, 

23, 

26, 27 

 24, 

25  

b. Masyarakat 

menegakkan 

hukum yang 

berlaku 

 28, 

29 

30 

Motivasi 

Beragama 

(X2) 

 
a. Keinginan 

untuk 

mengatasi 

frustasi 
Angket 

1, 2, 

3, 7, 8  

4, 5, 

6,  
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b. Keinginan 

untuk menjaga 

kesusilaan dan 

tata tertib 

masyarakat 

9, 

10, 

13 

11, 12, 

14  

c. Keinginan 

untuk 

memuaskan 

rasa ingin tahu 

manusia 

15, 

16, 

18, 

19, 20 

17,  

d. Keinginan 

menjadikan 

agama sebagai 

sarana untuk 

mengatasi 

ketakutan 

22, 

23, 

24 

21, 

25, 

26 

 

Sikap 

Religius 

(Y) 

 
a. Komitmen 

terhadap 

perintah dan 

larangan 

agama 

Angket 

1, 2, 

3, 6, 

8    

4, 5, 

7 

b. Bersemangat 

mengkaji 

ajaran agama 

9, 

11 

10 

c. Aktif dalam 

kegiatan 

keagamaan 

12, 

13 

14, 

15 

d. Menghargai 

simbol-simbol 

keagamaan 

 16, 

17, 

18 

 

e. Akrab dengan 

kitab suci 
 21, 

23, 24  

19, 

20, 

22 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

penelitian, maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan: 

1. Angket (Kuesioner).  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila 

jumlah responden besar dan tersebar di wilayah yang 

luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan 

tertutup dan terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos 

f. Mempergunak

an pendekatan 

agama dalam 

menentukan 

pilihan 

 25, 28 26, 

27 

g. Ajaran agama 

dijadikan 

sebagai 

sumber 

pengembangan 

ide 

 29, 

30, 

31 
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atau internet.109 Adapun pelaksanaannya, angket 

diberikan kepada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo agar mereka mengisi sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

Sedangkan skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial 

ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.110 

Dalam skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan sekala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yang dapat berupa kata-kata.111 

Pertanyaan atau pernyataan ini akan disebar 

kepada responden yaitu siswa kelas XI SMA Negeri 

1 Jetis Ponorogo. Setiap jawaban dihubungkan 

dengan bentuk pernyataan sikap yang diungkapkan 

dengan kata-kata sebagai berikut: 

                                                           
109 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidkan Pendekatan 

Kuantitatif..., 199. 
110 Ibid., 134 
111 Ibid., 135. 
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Tabel 3.3 Jawaban Angket Yang 

Menggunakan Skala Likert 

Jawaban 
Skor 

Positif 

Skor 

Negatif 

Selalu SL 4 1 

Sering SR 3 2 

Kadang-kadang KD 2 3 

Tidak Pernah TP 1 4 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan 

data pendukung yang digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai profil SMA Negeri 1 

Jetis Ponorogo, sejarah SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo, visi misi serta tujuan sekolah, struktur 

organisasi sekolah, data guru, data siswa, sarana 

prasarana serta segala sesuatu yang berkaitan dengan 

sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan 

mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun 

untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan 
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tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.112 

Adapun kegiatan dalam analisis data adalah: 113 

mengelompokkan data berdasarkan variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian 

yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir 

tidak dilakukan. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang “yang 

tidak berbeda” antara data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.114 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah item-item yang diuji cobakan dapat 

digunakan untuk mengukur keadaan responden 

                                                           
112 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis 

Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2009), 52. 
113 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidkan Pendekatan 

Kuantitatif ..., 207. 
114 Ibid., 363. 
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yang sebenarnya. Untuk uji validitas peneliti 

mengambil 45 sampel kelas XI SMA Negeri 1 

Ponorogo, hal ini dikarenakan SMA Negeri 1 

Ponorogo memiliki karakteristik yang hampir 

sama dengan SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo. Pada 

uji validitas ini peneliti menggunakan rumus 

Product Moment dengan bantuan program SPSS. 

Dalam menguji validitas tersebut yaitu dengan 

membandingkan Rhitung dan Rtabel. Suatu item 

dapat dinyatakan valid apabila Rhitung > Rtabel. 

Untuk harga Rtabel pada pada taraf signifikansi 5% 

adalah 0.304.  

Untuk variabel lingkungan pendidikan, dari 

30 item yang diujikan yang dapat dinyatakan 

valid adalah 28 item, yaitu: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 29 dan 30. Sedangkan item yang 

tidak valid ada 2 item yaitu: 1 dan 28. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan validitas soal 

lingkungan pendididikan dapat dilihat pada 

lampiran 3. Adapun rekapitulasi hasil perhitungan 

validitas tiap item secara terperinci dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Item 

Instrumen Lingkungan Pendidikan 

No. 

Instrumen 
Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0.1467 0.304 Tidak Valid 

2 0.40 0.304 Valid 
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3 0.395 0.304 Valid  

4 0.476 0.304 Valid 

5 0.641 0.304 Valid 

6 0.524 0.304 Valid 

7 0.415 0.304 Valid 

8 0.425 0.304 Valid  

9 0.386 0.304 Valid  

10 0.447 0.304 Valid 

11 0.440 0.304 Valid 

12 0.664 0.304 Valid 

13 0.411 0.304 Valid 

14 0.445 0.304 Valid 

15 0.737 0.304 Valid 

16 0.567 0.304 Valid 

17 0.310 0.304 Valid 

18 0.622 0.304 Valid 

19 0.608 0.304 Valid 

20 0.559 0.304 Valid 

21 0.476 0.304 Valid 

22 0.371 0.304 Valid 

23 0.406 0.304 Valid 

24 0.391 0.304 Valid 

25 0.535 0.304 Valid 

26 0.485 0.304 Valid 

27 0.624 0.304 Valid 

28 0.272 0.304  Tidak Valid 

29 0.320 0.304 Valid 

30 0.538 0.304 Valid 

Untuk variabel motivasi beragama dari 26 

item yang diujikan yang dapat dinyatakan valid 
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adalah 23 item, yaitu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, dan 

25. Sedangkan item yang tidak valid ada 3 item 

yaitu: 18, 19, dan 26. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan validitas soal motivasi beragama 

dapat dilihat pada lampiran 4. Adapun 

rekapitulasi hasil perhitungan validitas tiap item 

secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Item 

Instrumen Motivasi Beragama 

No. 

Instrumen 
Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0.591 0.304 Valid  

2 0.646 0.304 Valid  

3 0.465 0.304 Valid 

4 0.551 0.304 Valid 

5 0.601 0.304 Valid 

6 0.531 0.304 Valid 

7 0.505 0.304 Valid 

8 0.536 0.304 Valid 

9 0.578 0.304 Valid 

10 0.541 0.304 Valid 

11 0.485 0.304 Valid 

12 0.377 0.304 Valid 

13 0.395 0.304 Valid 

14 0.465 0.304 Valid 

15 0.314 0.304 Valid 

16 0.407 0.304 Valid 

17 0.362 0.304 Valid 
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18 0.256 0.304 Tidak Valid 

19 0.260 0.304  Tidak Valid 

20 0.374 0.304 Valid 

21 0.534 0.304 Valid 

22 0.534 0.304 Valid 

23 0.655 0.304 Valid 

24 0.517 0.304 Valid 

25 0.397 0.304 Valid 

26 0.229 0.304 Tidak Valid 

Sedangkan untuk variabel sikap religius dari 

31 item yang diujikan yang dapat dinyatakan 

valid ada 23 item yaitu: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 dan 30. Sedangkan item yang tidak valid ada 8 

item yaitu: 1, 5, 6, 9, 14, 17, 18 dan 31. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan validitas soal sikap 

religius dapat dilihat pada lampiran 5. Adapun 

rekapitulasi hasil perhitungan validitas tiap item 

secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Validitas Item 

Instrumen Sikap Religius 

No. 

Instrumen 
Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0.029 0.304 Tidak Valid 

2 0.438 0.304 Valid 

3 0.378 0.304 Valid 

4 0.364 0.304 Valid 

5 0.245 0.304 Tidak Valid 
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6 0.109 0.304 Tidak Valid 

7 0.513 0.304 Valid 

8 0.528 0.304 Valid 

9 0.144 0.304 Tidak Valid 

10 0.412 0.304 Valid 

11 0.332 0.304 Valid 

12 0.343 0.304 Valid 

13 0.543 0.304 Valid 

14 0.250 0.304 Tidak Valid 

15 0.347 0.304 Valid 

16 0.395 0.304 Valid 

17 0.215 0.304 Tidak Valid 

18 0.189 0.304 Tidak Valid 

19 0.552 0.304 Valid 

20 0.579 0.304 Valid 

21 0.416 0.304 Valid 

22 0.622 0.304 Valid 

23 0.566 0.304 Valid 

24 0.398 0.304 Valid 

25 0.496 0.304 Valid 

26 0.683 0.304 Valid 

27 0.374 0.304 Valid 

28 0.424 0.304 Valid 

29 0.490 0.304 Valid 

30 0.467 0.304 Valid 

31 0.159 0.304 Tidak Valid 

b. Uji reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau keajekan 

suatu alat dalam menilai apa yang dinilainya. 

Artinya kapanpun alat penilaian tersebut akan 

digunakan, akan memberikan hasil yang relatif 
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sama.115 Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dengan menggunakan 

internal consistency, yang mana dilakukan 

dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, 

kemudian data diperoleh dianalisis dengan teknik 

tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.116 Untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen yang sudah 

dinyatakan valid tersebut peneliti menggunakan 

metode Alpha (Alpha Cronbach’s). Pengujian 

reliabilitas dengan Alpha Cronbach dapat 

dinyatakan reliabel apabila besarnya  0.60.117 

Untuk mengetahui hasil reliabilitas masing-

masing variabel dapat di lihat pada tabel di bawah 

ini:  

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Uji 

Reliabilitas 

Variabel 
Jumlah 

Item 

Chronbach 

Alpha 
Keterangan 

Lingkungan 

Pendidikan 
28 0.871 Reliabel 

Motivasi 

Beragama 
23 0.855 Reliabel 

Sikap Religius 23 0.840 Reliabel 

                                                           
115 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 16. 
116 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif ...,188. 
117 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 108. 
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2. Tahap Analisis Penelitian 

a. Analisis asumsi klasik 

Analisis regresi pada dasarnya memiliki 

syarat-syarat atau asumsi dasar yang digunakan 

dalam analisis regresi yang disebut asumsi klasik 

dalam metode OLS (Ordinary Least Squares). 

Prasyarat ini sering dilanggar di dalam melakukan 

estimasi regresi, sehingga parameter yang 

diperoleh menjadi menyimpang, atau bias, atau 

jauh dari harapan, tidak konsisten dan tidak 

efisien. Apabila analisis regresi yang dilakukan 

tidak benar, maka akan mengakibatkan hasil-hasil 

dugaan regresi akan menyimpang dari harapan.118 

Adapun uji asumsi klasik yang menjadi 

prasyarat analisis regresi adalah uji normalitas, uji 

linearitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinieritas dan uji autokorelasi. 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

memastikan bahwa nilai rerata komponen 

pengganggu adalah nol.119 Pada penelitian ini 

menggunakan menggunakan uji normalitas 

kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

program SPSS 16.0. Teknik yang digunakan 

                                                           
118 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 287. 
119 Ibid. 289. 
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dalam pengambilan keputusan pada uji 

normalitas, yang didasarkan pada output 

SPSS dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan signifikansi. Jika nilai Sig. > 

a maka H0 diterima atau sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Sebaliknya, apabila Sig. < a maka H0 ditolak, 

atau sampel tidak berasal dari populasi yang 

tidak berdistribusi normal.120 

2) Uji linieritas 

Pengujian linieritas 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 pada populasi, karena apabila 

regresinya berarti maka regresi itu pasti 

linier.121 

Teknik yang digunakan dalam penarikan 

kesimpulan pada uji linieritas dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 

                                                           
120 Ibid., 295 
121 Ibid., 296. 
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dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

sig.dan a. Apabila Sig. > a, maka H0 diterima, 

atau hubungan linier kedua variabel tidak 

berarti. Sebaliknya, apabila sig. < a, maka H0 

ditolak, atau hubungan kedua variabel 

berarti.122 

3) Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu 

adanya ketidaksamaan varian dari redual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi di dalam 

model regresi adalah tidak terjadinya gejala 

heteroskedastisitas.  

Teknik yang digunakan dalam penarikan 

kesimpulan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 16.0 dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan Sig. > a maka H0 

diterima atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya, apabila Sig. < a , maka H0 

ditolak, atau terjadi heteroskedastisitas.123 

 

                                                           
122 Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan, 302. 
123 Ibid., 318. 
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4) Uji mutikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik. Multikolinieritas yaitu adanya 

hubungan antara variabel independen dalam 

model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya 

multikolinieritas.124 Pada penelitian ini untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas adalah dengan mencari 

koefisisen korelasi, Variance Infiation Faktor 

(VIF), dan mendeteksi nilai eigenvalue. 

Perhitungan uji multikolinieritas tersebut 

menggunakan SPSS 16.0. 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis regresi linier sederhana 

Analisis regresi linier sederhana ini 

digunakan untuk menguji apakah variabel 

bebas berpengaruh terhadap variable terikat. 

Uji hipotesis ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1 dan 2. Untuk 

menganalisis regresi linier sederhana, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0. 

                                                           
124 Sugiyono,  Statistika untuk Penelitian ( Bandung: Alfabeta, 

2016), 274. 
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2) Analisis regresi linier berganda 2 variabel 

bebas 

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah no 3 

dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan regresi linier berganda 2 

variabel bebas. Untuk menganalisis regresi 

linier berganda 2 variabel bebas, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Identitas Sekolah125 

a. Nama sekolah : SMA Negeri 1 Jetis 

b. NNS  : 301051116001 

c. Status : Negeri 

d. Alamat Sekolah : Jalan Sukowati Kutuwetan Jetis 

e. Kabupaten : Ponorogo 

f. Propinsi : Jawa Timur 

g. Email : smansatujetisponorogo@gmail.com 

h. Website : sman1jetis-ponorogo.sch.id 

i. Kepala Sekolah : Drs. H. Mukh. Aslam Ashuri, M.Pd. 

2. Sejarah Singkat126  

SMA Negeri 1 Jetis didirikan oleh pemerintah 

kabupaten Ponorogo pada tahun 2004 dengan SK 

Bupati Nomor 6422130/A/405.51/2004 Tanggal 29 

Juni 2004. Dengan adanya lembaga lembaga baru 

tersebut sudah resmi dan berstatus negeri. 

Konsekuensinya bulan Juli 2004 harus membuka 

pendaftaran murid baru, walaupun belum punya 

gedung. Sementara pemerintah masih mengusahakan 

                                                           
125 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 01/D/02-V/2019 dalam 

lampiran skripsi ini 
126 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 02/D/02-V/2019 dalam 

lampiran skripsi ini 

mailto:smansatujetisponorogo@gmail.com
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tanah dan gedung, pada awal Juli 2004 begitu dibuka 

pendaftaran siswa baru, yang mendaftar mencapai 80 

siswa dan dinyatakan diterima semua maka mereka 

memasukkan daftar ulang. Tetapi begitu mereka 

mengetahui tempat pembelajaran SMA N 1 Jetis 

hanya menempati Gedung SD Kutukulon, sebagian 

besar mereka tidak yakin akan keberadaan lembaga 

baru ini, maka langsung mereka menarik daftar ulang 

mereka dan pindah di sekolah lain. Akhirnya tinggal 

28 siswa yang mau mengikuti pembelajaran 

seterusnya. Dalam perjalanan ada 2 siswa yang 

mengundurkan diri, sehingga tinggal 26 siswa yang 

bertahan sampai tamat. Pantas  mereka disebut murid 

pelopor SMA Negeri 1 Jetis. Dalam Ujian Nasional 

tahun Pertama (2007) mereka lulus 100%. 

Pada tahun berikutnya (tahun 2005) setelah 

pemerintah mewujudkan tanah dan gedung SMA 

Negeri 1 Jetis yang bertempat tinggal di Desa 

Kutuwetan menempati tanah seluas 6.000 m2 mulailah 

ada kepercayaan pada lembaga baru sehingga 

pendaftaran tahun 2005 meningkat drastis, sehingga 

memenuhi pagu 3 rombongan belajar (3 x 40 = 120). 

Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi 

sayangnya gedung yang dibangun pemerintah 

kabupaten Ponorogo pada waktu itu terbatas sekali, 

hanya sebuah kantor dan 2 ruang kelas, sehingga pada 

tahun 2006 mulai pelaksanaan pembelajaran masuk 
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pagi siang serta masih menyewa rumah penduduk 

untuk dipergunakan sebagai ruang kelas.  

Pada tahun 2006 perkembangan SMA Negeri 1 

Jetis mulai ada kemajuan pesat setelah dibangun 1 

ruang kelas baru dari dana Block Grant Propinsi Jawa 

Timur, 3 ruang kelas baru dan 1 paket Laboratorium 

IPA dari dana AP13D. Maka ruang kelas yang masih 

menempati rumah penduduk ditarik masuk ke dalam 

dan bisa masuk pagi semua, terdiri dari 6 ruang kelas 

dan 1 ruang masih menempati Lab. IPA. 

Perkembangan  drastis terus berjalan pada tahun 2007 

dibangun 1 paket Laboratorium Fisika  dari dana 

Pusat. Keadaan pendaftaran pada tahun 2007 

meningkat drastis, sehingga dengan pagu 3 

rombongan belajar (3 x 40 = 120; filasi 3x 2 = 6) ada 

kurang lebih 50 anak yang tidak diterima berdasarkan 

ranking DANEM/SKHUN. Tibalah saatnya SMA 

Negeri 1 Jetis menjadi sekolah besar. Sayangnya, 

tambahan ruang kelas belum ada sehingga kelas 1 

dimasukkan siang hari. 

Hal yang menggembirakan tidak terduga 

sebelumnya pada tahun 2007 luar biasa ada 

pembangunan Laboratorium Komputer dan 

Perpustakaan. Dengan demikian SMA ini akan 

memancarkan sinarnya (wahana ilmu pengetahuan ) 

untuk bekal dalam kehidupan global. Pantas sekali 

SMA ini disebut-sebut SMA “Surya Alam” yang 

artinya menyinari alam/dunia. Nama Surya Alam 
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diambil dari nama tokoh masyarakat setempat (Ds. 

Kutuwetan) yaitu KI Demang Suryo Ngalam, suatu 

gelar yang diberikan oleh kerajaan Majapahit kepada 

Ki Ageng Kutu pada zaman awal pemerintahan Batoro 

Katong. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah127 

a. Visi SMAN 1 Jetis 

MENCETAK LULUSAN YANG BERTAQWA, 

BERBUDI PEKERTI LUHUR, BERBUDAYA, 

BERILMU, MANDIRI, PEDULI 

LINGKUNGAN DAN BERWAWASAN 

GLOBAL 

b. Misi SMAN 1 Jetis 

1) Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2) Mewujudkan anak yang sholeh dan 

sholikhah. 

3) Mewujudkan kemampuan mengembangkan 

budaya belajar untuk pemberdayaan diri. 

4) Mewujudkan lingkungan yang berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inivatif serta 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. 

 

 

                                                           
127 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 03/D/02-V/2019 dalam 

lampiran skripsi ini 
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c. Tujuan SMAN 1 Jetis  

Tujuan SMA Negeri Jetis secara umum 

adalah meningkatkan Imtaq, kepribadian, akhlak 

mulia, kecerdasan, pengetahuan serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. mengacu pada visi dan 

misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan 

sekolah atas, secara rinci tujuan sekolah dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1) Membentuk manusia yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Meningkatkan kemampuan guru/ karyawan 

dalam memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. 

3) Menghasilkan peserta didik agar menjadi 

manusia yang berkepribadian, cerdas, 

berkualitas dan berprestasi dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi, olah raga dan 

seni. 

4) Menanamkan kepada peserta didik sikap ulet, 

cakap, terampil dan mandiri dalam berkarya 

serta mampu beradaptasi terhadap 

perkembangan dan perubahan zaman. 

5) Menciptakan “student sense of 

accomplishment” dalam pembelajaran 

sehingga peserta didik termotivasi dalam 

belajar. 
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6) Tercapainya nilai ujian nasional mata 

pelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan 

BSNP. 

7) Menghasilkan peserta didik dengan memiliki 

keterampilan komunikasi bahasa asing 

(bahasa Inggris) dalam rangka menghadapi 

tantangan global. 

8) Membudayakan peran serta masyarakat, 

alumni dan lembaga swasta atau negeri dalam 

pengembangan sekolah. 

9) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, 

sejuk, indah dan nyaman, sehat dan 

menyenangkan yang mendukung dalam 

kegiatan pembelajaran. 

10) Meningkatkan kepedulian warga sekolah 

untuk melakukan pelestarian, pencegahan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

11) Terwujudnya sekolah bermutu pada tingkat 

SMA yang menjadi pilihan utama masyarakat 

Ponorogo dan sekitarnya. 

12) Menargetkan peserta didik lulus 100% pada 

akhir tahun, dengan tingkat keberhasilan 50% 

lulusannya dapat melanjutkan ke perguruan 

tinggi dan 25% diantaranya diterima di 

perguruan tinggi negeri. 
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4. Sarana Prasarana128 

Sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Jetis 

antara lain meliputi: 1 ruang laboratorium biologi, 1 

ruang laboratorium fisika, 1 laboratorium kimia, 1 

ruang untuk gudang, 1 ruang ibadah, 1 ruang 

keterampilan, 1 kamar mandi guru putra, 1 kamar 

mandi siswa, 1 kamar mandi siswi, 1 ruang kepala 

sekolah, 1 ruang olahraga, 1 ruang OSIS, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang seni musik, 1 ruang seni reog, 1 

ruang seni tari, 1 ruang serba guna, 1 ruang tata usaha, 

1 ruang UKS, 1 ruang guru, dan 9 ruang kelas. 

5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi SMA Negeri 1 Jetis 

dikomando di bawah pimpinan kepala sekolah yaitu 

bapak Drs. H. Mukh.Aslam Ashuri, M.Pd., adapun 

organisasi sekolah yang berada dibawah pimpinan 

kepala sekolah yaitu: tata usaha yang dikepalai oleh 

bapak Heru Budi C., wakil kepala sekolah yang 

diamanatkan kepada ibu Siti Rohmatin, S.Pd, 

koordinasi bidang kurikulum yang diamanatkan 

kepada ibu Sri Murdiati, S.Pd, koordinasi bidang 

kesiswaan yang diamatkan kepada ibu Siti Rohmatin, 

S.Pd, koordinasi bidang sarana dan prasarana yang 

diamanatkan kepada bapak Drs. Zaenal Fanani, S.Pd , 

wali kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan 

                                                           
128 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 04/D/02-V/2019 dalam 

lampiran skripsi ini 
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konseling dan siswa. untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi 

organisasi juga selalu melakukan koordinasi dengan 

komite sekolah.129  

6. Data guru, tenaga kependidikan dan siswa 

a. Guru dan tenaga kependidikan 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo pada saat ini 

dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Drs. 

Mukh. Aslam Ashuri, M.Pd, dengan jumlah guru 

sebanyak 26 orang serta 7 tenaga kependidikan. 

Guru yang berkualifikasi S-2 berjumlah 7 orang 

dan guru yang berkualifikasi S-1 berjumlah 19 

orang. 130 

b. Siswa 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo pada tahun 

pelajaran  2018/2019 memiliki siswa sebanyak 222 

siswa. Dan terbagi menjadi 3 yaitu: kelas X 

sebanyak 57 siswa dengan perincian 29 siswa kelas 

X MIPA dan 28 siswa kelas X IPS,  kelas XI 

sebanyak 64 siswa dengan perincian 23 siswa kelas 

XI MIPA I, 23 siswa kelas XI MIPA 2 dan 18 

siswa kelas XI IPS, dan kelas XII sebanyak 101 

siswa dengan perincian 31 siswa kelas XII MIPA 1, 

                                                           
129 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 05/D/02-V/2019 dalam 

lampiran skripsi ini 
130 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 06/D/02-V/2019 dalam 

lampiran skripsi ini 



99 

 

30 siswa kelas XII MIPAA 2, 20 siswa kelas XII 

IPS 1 dan 20 siswa kelas XII IPS 2. 131  

B. Deskripsi Data 

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian 

adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis yang 

berjumlah 64 siswa. Pada bab ini akan di jelaskan  

tentang deskripsi masing-masing variabel yaitu 

lingkungan pendidikan, motivasi beragama dan juga 

sikap religius siswa. Perhitungan data menggunakan 

statistik adapun metode analisisnya menggunakan regresi 

linier sederhana dan regresi linier berganda. 

1. Lingkungan Pendidikan 

Deskripsi data dalam penelitian ini akan 

memberikan suatu gambaran mengenai data variabel 

lingkungan pendidikan. Data ini diperoleh dari hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan kepada 64 

siswa. Adapun hasil skor lingkungan pendidikan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Daftar Skor Angket Lingkungan 

Pendidikan 

No. Skor  Frekuensi Prosentase 

1.  108 1 1,56% 

2.  107 2 3,13% 

3.  104 1 1,56% 

4.  101 1 1,56% 

                                                           
131 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor 07/D/02-V/2019 dalam 

lampiran skripsi ini 
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5.  100 1 1,56% 

6.  99 1 1,56% 

7.  98 2 3,13% 

8.  97 2 3,13% 

9.  96 1 1,56% 

10.  95 1 1,56% 

11.  94 1 1,56% 

12.  93 2 3,13% 

13.  92 3 4,69% 

14.  91 3 4,69% 

15.  90 2 3,13% 

16.  89 2 3,13% 

17.  88 2 3,13% 

18.  87 5 7,81% 

19.  86 2 3,13% 

20.  85 4 6,25% 

21.  84 4 6,25% 

22.  83 2 3,13% 

23.  82 3 4,69% 

24.  81 2 3,13% 

25.  80 1 1,56% 

26.  79 1 1.56% 

27.  78 4 6,25% 

28.  77 1 1,56% 

29.  76 3 4,69% 

30.  75 1 1,56% 

31.  74 1 1,56% 

32.  71 1 1,56% 

33.  69 1 1,56% 

Total 64 100% 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

perolehan skor variabel lingkungan pendidikan 

tertinggi 108 dengan frekuensi 1 orang dan yang 

terendah adalah 69 dengan frekuensi 1 orang. Adapan 

jawaban angket lingkungan pendidikan secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran 8. 

Untuk menganalisa tingkat lingkungan 

pendidikan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis dalam 

kategori tinggi, sedang dan rendah peneliti mencari 

mean dan standar deviasi dengan bantuan program 

SPSS 16.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Variabel 

Lingkungan Pendidikan 
Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Lingkungan_ 

Pendidikan 
64 69 108 87.38 8.833 

Valid N 

(listwise) 
64 

    

Dari tabel hasil di atas dapat diketahui bahwa 

Mx= 87,38 dan SDx = 8,833, untuk mengelompokkan 

kategori tinggi, sedang dan rendah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx termasuk dalam 

kategori tinggi 

b. Skor kurang dari Mx + 1.SDx termasuk dalam 

kategori rendah 
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c. Skor di antara Mx + 1.SDx sampai Mx + 1.SDx 

termasuk dalam kategori sedang. Adapaun 

perhitungannya sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx  = 87,38 + 8,83 

   = 96,21 (dibulatkan 96) 

Mx – 1.SDx = 87,38 – 8,83 

   = 78,55 (dibulatkan 79) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 

lebih dari 96 dapat dinyatakan bahwa lingkungan 

pendidikan siswa dalam kategori tinggi, sedangkan 

nilai 79-96 dapat dinyatakan bahwa lingkungan 

pendidikan siswa dalam kategori sedang, dan nilai 

kurang dari 79 dapat dinyatakan lingkungan 

pendidikan siswa dalam kategori rendah. 

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang 

lingkungan pendidikan siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jetis dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Kategori Lingkungan Pendidikan 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1.  Lebih 

dari 96 

10 15,63% Tinggi 

2.  96-79 42 65,63% Sedang 

3.  Kurang 

dari 79 

12 18,75% Rendah 

Jumlah 64 100%  

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa yang 

menyatakan lingkungan pendidikan siswa kelas XI 



103 

 

SMA Negeri 1 Jetis dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 10 responden (15,63%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 42 

reponden (65,63%), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi rendah sebanyak 12 responden 

(18,75). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa lingkungan pendidikan siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Jetis adalah sedang karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

prosentasenya 65,63%. 

2. Motivasi Beragama 

Deskripsi data dalam penelitian ini akan 

memberikan suatu gambaran mengenai data variabel 

motivasi beragama. Data ini diperoleh dari hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan kepada 64 

siswa. Adapun hasil skor lingkungan pendidikan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Daftar Skor Angket Motivasi Beragama 

No. Skor Frekuensi Prosentase 

1.  89 1 1,56% 

2.  87 1 1,56% 

3.  86 2 3,13% 

4.  82 1 1,56% 

5.  81 2 3,13% 

6.  80 4 6,25% 

7.  79 1 1,56% 

8.  78 1 1,56% 

9.  77 1 1,56% 

10.  76 5 7,81% 
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11.  75 3 4,69% 

12.  74 1 1,56% 

13.  73 2 3,13% 

14.  72 4 6,25% 

15.  71 5 7,81% 

16.  70 1 1,56% 

17.  69 2 3,13% 

18.  68 4 6,25% 

19.  67 5 7,81% 

20.  66 4 6,25% 

21.  65 3 4,69% 

22.  64 1 1,56% 

23.  63 1 1,56% 

24.  62 2 3,13% 

25.  61 2 3,13% 

26.  60 2 3,13% 

27.  58 1 1,56% 

28.  57 1 1,56% 

29.  56 1 1,56% 

Total 64 100% 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

perolehan skor variabel motivasi beragama tertinggi 

89 dengan frekuensi 1 orang dan yang terendah adalah 

56 dengan frekuensi 1 orang. Adapan jawaban angket 

motivasi beragama secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

Untuk menganalisa tingkat motivasi beragama 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis dalam kategori 

tinggi, sedang dan rendah peneliti mencari mean dan 
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standar deviasi dengan bantuan program SPSS 16.0 

dan diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Variabel Motivasi 

Beragama 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Motivasi_ 

Beragama 
64 56 89 71.12 7.619 

Valid N 

(listwise) 
64 

    

Dari tabel hasil di atas dapat diketahui bahwa 

Mx= 71,12 dan SDx= 7,619, untuk mengelompokkan 

kategori tinggi, sedang dan rendah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx termasuk dalam 

kategori tinggi 

b. Skor kurang dari Mx + 1.SDx termasuk dalam 

kategori rendah 

c. Skor di antara Mx + 1.SDx sampai Mx + 1.SDx 

termasuk dalam kategori sedang. Adapaun 

perhitungannya sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx  = 71,12 + 7,62 

   = 78,74(dibulatkan 79) 

Mx – 1.SDx = 71,12 - 7,62 

   = 63,50 (dibulatkan 64) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 

lebih dari 79 dapat dinyatakan bahwa motivasi 

beragama siswa dalam kategori tinggi, sedangkan nilai 

64-79 dapat dinyatakan bahwa motivasi beragama 
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siswa dalam kategori sedang, dan nilai kurang dari 64 

dapat dinyatakan motivasi beragama siswa dalam 

kategori rendah. 

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang 

motivasi beragama siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 Kategori Motivasi Beragama 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1.  Lebih dari 79 11 17,19% Tinggi 

2.  64-79 43 67,19% Sedang 

3.  Kurang dari 64 10 15,63% Rendah 

Jumlah 64 100%  

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa yang 

menyatakan motivasi beragama siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 11 responden (17,19%), dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 43 reponden 

(67,19%), dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi rendah sebanyak 12 responden (15,63). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa motivasi beragama siswa kelas XI SMA Negeri 

1 Jetis adalah sedang karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 67,19%. 

3. Sikap Religius 

Deskripsi data dalam penelitian ini akan 

memberikan suatu gambaran mengenai data variabel 

sikap religius. Data ini diperoleh dari hasil penskoran 
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angket yang telah disebarkan kepada 64 siswa. 

Adapun hasil skor lingkungan pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 Daftar Skor Angket Sikap Religius 

No. Skor Frekuensi Prosentase 

1.  90 1 1,56% 

2.  86 1 1,56% 

3.  84 1 1,56% 

4.  83 2 3,13% 

5.  82 3 4,69% 

6.  81 1 1,56% 

7.  79 2 3,13% 

8.  78 4 6,25% 

9.  77 4 6,25% 

10.  76 3 4,69% 

11.  75 2 3,13% 

12.  74 1 1,56% 

13.  73 1 1,56% 

14.  72 2 3,13% 

15.  71 4 6,25% 

16.  70 3 4,69% 

17.  69 2 3,13% 

18.  68 3 4,69% 

19.  67 4 6,25% 

20.  66 4 6,25% 

21.  65 2 3,13% 

22.  64 3 4,69% 

23.  63 2 3,13% 

24.  62 1 1,56% 

25.  61 1 1,56% 

26.  60 1 1,56% 
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27.  59 1 1,56% 

28.  58 1 1,56% 

29.  57 2 3,13% 

30.  55 1 1,56% 

31.  54 1 1,56% 

Total 64 100% 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

perolehan skor variabel sikap religius tertinggi 90 

dengan frekuensi 1 orang dan yang terendah adalah 54 

dengan frekuensi 1 orang. Adapan jawaban angket 

sikap religius secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

Untuk menganalisa tingkat sikap religius siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jetis dalam kategori tinggi, 

sedang dan rendah peneliti mencari mean danstandar 

deviasi dengan bantuan program SPSS 16.0 dan 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.8 Deskripsi Statistik Variabel Sikap 

Religius 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sikap_ 

Religius 
64 54 90 70.92 8.162 

Valid N 

(listwise) 
64 

    

Dari tabel hasil di atas dapat diketahui bahwa 

Mx= 70.92 dan SDx=8,162, untuk mengelompokkan 

kategori tinggi, sedang dan rendah dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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d. Skor lebih dari Mx + 1.SDx termasuk dalam 

kategori tinggi 

e. Skor kurang dari Mx + 1.SDx termasuk dalam 

kategori rendah 

f. Skor di antara Mx + 1.SDx sampai Mx + 1.SDx 

termasuk dalam kategori sedang. Adapaun 

perhitungannya sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx  = 70,92 + 1 (8,162) 

   = 70,92+ 8,162 

   = 79,082 (dibulatkan 79) 

Mx – 1.SDx =70,92 – 1 (8,162) 

= 70,92 – 8,162 

   = 62.758 (dibulatkan 63) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 

lebih dari 79 dapat dinyatakan bahwa sikap religius 

siswa dalam kategori tinggi, sedangkan nilai 63-79 

dapat dinyatakan bahwa sikap religius siswa dalam 

kategori sedang, dan nilai kurang dari 63 dapat 

dinyatakan sikap religius siswa dalam kategori rendah. 

Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang sikap 

religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 jetis dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 Kategori Sikap Religius 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1.  Lebih dari 79 9 14,06% Tinggi 

2.  63-79 46 71.86% Sedang 

3.  Kurang dari 63 9 14,06% Rendah 

Jumlah 64 100%  
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Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa yang 

menyatakan sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 

1 Jetis dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 9 responden (14,06%), dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 46 reponden 

(71,86%), dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi rendah sebanyak 9 responden (14,06). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jetis adalah sedang karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 71,86%. 

C. Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas adalah suatu uji untuk 

mengetahui apakah data yang telah diteliti 

berdistribusi normal. Pada pengujian normalitas 

ini peneliti menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 16.0. Adapun hasil pengujian tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-

Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 64 

Normal 

Parametersa 

Mean .0000000 

Std. Deviation 4.16882598 
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Most Extreme 

Differences 

Absolute .107 

Positive .107 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .859 

Asymp. Sig. (2-tailed) .451 

a. Test distribution is Normal.  

Dari hasil pengujian pada tabel diatas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikasi >  (0,451 > 

0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

b. Uji linieritas 

Uji linieritas adalah suatu uji untuk 

mengetahui apakah hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat linier. Apabila 

hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat tidak linier maka analisis regresi tidak 

dapat dilanjutkan. Untuk menghitung uji linieritas 

ini peneliti menggunakan bantuan program SPSS 

16.0. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
Tabel 4.11 Hasil Uji Linieritas Lingkungan 

Pendidikan dan Sikap Religius 
ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Sikap Religius 

* Lingkungan 

Pendidikan 

Between 

Groups 

(Combined) 3226.826 32 100.838 3.223 .001 

Linearity 2473.713 1 2473.713 79.074 .000 

Deviation 

from Linearity 
753.113 31 24.294 .777 .757 

Within Groups 969.783 31 31.283   

Total 4196.609 63    
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Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh 

nilai signifikansi > 𝛼 (0,757 > 0,05) yang berarti 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara 

variabel lingkungan pendidikan dan sikap religius 

siswa. 

Tabel 4.12 Uji Linieritas Motivasi 

Beragama dan Sikap Religius 
ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Sikap 

Religius * 

Motivasi 
Beragama 

Between 

Groups 

(Combined) 3538.209 28 126.365 6.717 .000 

Linearity 3057.104 1 3057.104 162.513 .000 

Deviation 

from 
Linearity 

481.106 27 17.819 .947 .553 

Within Groups 658.400 35 18.811   

Total 
4196.609 

63    

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh 

nilai signifikansi > 𝛼 (0,553 > 0,05) yang berarti 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara 

variabel motivasi beragama dan sikap religius 

siswa. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

memastikan bahwa tidak ada gangguan yang 

muncul pada fungsi regresi. Apabila terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi maka 

akan menyebabkan variansi yang tidak minimum 

dan menyebabkan perhitungan standard error 
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yang tidak bisa di percaya kebenaarannya. Untuk 

menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus Rank-Spearman 

dengan menggunakan bantuan  program SPSS 

16.0. Adapun hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Correlations 

   Lingkungan_ 

Pendidikan 

Motivasi_ 

Beragama 

Unstandardiz

ed Residual 

Spearman's  

Rho 

Lingkungan 

Pendidikan 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .809** .008 

Sig. (2-tailed) . .000 .952 

N 64 64 64 

Motivasi 

Beragama 

Correlation 

Coefficient 
.809** 1.000 .028 

Sig. (2-tailed) .000 . .827 

N 64 64 64 

Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 

Coefficient 
.008 .028 1.000 

Sig. (2-tailed) .952 .827 . 

N 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

Dari tabel hasil uji di atas dapat diketahui 

bahwa pada variabel lingkungan pendidikan nilai 

signifikansi > 𝛼 (0,952 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada variabel lingkungan 

pendidikan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Selanjutnya pada variabel motivasi beragama nilai 

signifikansi > 𝛼 (0,827 > 0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel motivasi beragama 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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d. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (variabel 

independen). Hasil dari uji multikolinieritas 

dengan bantuan program SPSS 16.0 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardi

zed 
Coefficients 

Standardize

d 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 
2.671 5.411 

 
.494 .623 

  

Lingkungan 

Pendidikan 
.172 .109 .186 1.577 .120 .307 3.260 

Motivasi_ 

Beragama .748 .126 .698 5.915 .000 .307 3.260 

a. Dependent Variable: Sikap_Religius     

Berdasarkan tabel hasil uji mutikolinieritas 

dapat di ketahui nilai VIF sebesar 3,260. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas karena VIF < 10 (3,260 < 10), 

sehingga untuk uji hipotesis penelitian dapat 

dilanjutkan.  
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2. Uji Hipotesis Penelitian 

a. Pengaruh lingkungan pendidikan terhadap 

sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara satu 

variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Pada 

pembahasan ini akan dilakukan uji regresi linier 

sederhana untuk mengetahui apakah lingkungan 

pendidikan (X1) berpengaruh terhadap sikap 

religius Siswa (Y). 

Sebelum pada pembahasan yang lebih lanjut, 

akan dibuat tabel penolong perhitungan untuk 

membantu dalam perhitungan uji linier sederhana 

lingkungan pendidikan terhadap sikap religius 

siswa, uji linier sederhana motivasi beragama 

terhadap sikap religius siswa dan uji regresi linier 

berganda lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama terhadap sikap religius siswa. Adapun 

tabel penolong perhitungan uji linier sederhana dan 

uji linier berganda adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Tabel Penolong Perhitungan 

Regresi Linier Sederhana dan Berganda 

No.   Y       

1.  85 64 64 7225 4096 4096 5440 4096 5440 

2.  76 60 58 5776 3600 3364 4408 3480 4560 

3.  91 76 75 8281 5776 5625 6825 5700 6916 

4.  88 68 67 7744 4624 4489 5896 4556 5984 
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5.  104 77 78 10816 5929 6084 8112 6006 8008 

6.  98 79 77 9604 6241 5929 7546 6083 7742 

7.  93 76 82 8649 5776 6724 7626 6232 7068 

8.  78 68 68 6084 4624 4624 5304 4624 5304 

9.  83 75 76 6889 5625 5776 6308 5700 6225 

10.  90 72 63 8100 5184 3969 5670 4536 6480 

11.  96 67 67 9216 4489 4489 6432 4489 6432 

12.  87 69 82 7569 4761 6724 7134 5658 6003 

13.  95 80 78 9025 6400 6084 7410 6240 7600 

14.  97 81 77 9409 6561 5929 7469 6237 7857 

15.  108 86 83 11664 7396 6889 8964 7138 9288 

16.  84 70 66 7056 4900 4356 5544 4620 5880 

17.  97 73 79 9409 5329 6241 7663 5767 7081 

18.  107 87 90 11449 7569 8100 9630 7830 9309 

19.  86 66 68 7396 4356 4624 5848 4488 5676 

20.  98 78 79 9604 6084 6241 7742 6162 7644 

21.  90 69 71 8100 4761 5041 6390 4899 6210 

22.  83 67 73 6889 4489 5329 6059 4891 5561 

23.  101 81 82 10201 6561 6724 8282 6642 8181 

24.  92 76 84 8464 5776 7056 7728 6384 6992 

25.  99 89 86 9801 7921 7396 8514 7654 8811 

26.  107 86 83 11449 7396 6889 8881 7138 9202 

27.  92 80 78 8464 6400 6084 7176 6240 7360 

28.  87 66 75 7569 4356 5625 6525 4950 5742 

29.  78 65 69 6084 4225 4761 5382 4485 5070 

30.  76 71 72 5776 5041 5184 5472 5112 5396 

31.  85 65 65 7225 4225 4225 5525 4225 5525 
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32.  88 75 71 7744 5625 5041 6248 5325 6600 

33.  84 67 76 7056 4489 5776 6384 5092 5628 

34.  91 80 71 8281 6400 5041 6461 5680 7280 

35.  82 72 77 6724 5184 5929 6314 5544 5904 

36.  87 76 76 7569 5776 5776 6612 5776 6612 

37.  81 60 59 6561 3600 3481 4779 3540 4860 

38.  78 66 66 6084 4356 4356 5148 4356 5148 

39.  80 73 66 6400 5329 4356 5280 4818 5840 

40.  91 74 77 8281 5476 5929 7007 5698 6734 

41.  100 82 78 10000 6724 6084 7800 6396 8200 

42.  92 80 81 8464 6400 6561 7452 6480 7360 

43.  82 61 54 6724 3721 2916 4428 3294 5002 

44.  93 71 71 8649 5041 5041 6603 5041 6603 

45.  94 76 74 8836 5776 5476 6956 5624 7144 

46.  69 62 60 4761 3844 3600 4140 3720 4278 

47.  77 61 64 5929 3721 4096 4928 3904 4697 

48.  75 63 57 5625 3969 3249 4275 3591 4725 

49.  85 75 72 7225 5625 5184 6120 5400 6375 

50.  76 57 63 5776 3249 3969 4788 3591 4332 

51.  87 67 68 7569 4489 4624 5916 4556 5829 

52.  89 71 65 7921 5041 4225 5785 4615 6319 

53.  82 67 70 6724 4489 4900 5740 4690 5494 

54.  86 72 69 7396 5184 4761 5934 4968 6192 

55.  84 66 62 7056 4356 3844 5208 4092 5544 

56.  84 62 61 7056 3844 3721 5124 3782 5208 

57.  85 71 66 7225 5041 4356 5610 4686 6035 

58.  89 68 70 7921 4624 4900 6230 4760 6052 
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59.  87 71 67 7569 5041 4489 5829 4757 6177 

60.  78 65 64 6084 4225 4096 4992 4160 5070 

61.  79 68 67 6241 4624 4489 5293 4556 5372 

62.  71 56 55 5041 3136 3025 3905 3080 3976 

63.  74 58 57 5476 3364 3249 4218 3306 4292 

64.  81 72 70 6561 5184 4900 5670 5040 5832 

 5592 4552 4539 493516 327418 326111 400082 326180 401261 

Dalam perhitungan pengujian regresi linier 

sederhana pengaruh lingkungan pendidikan 

terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 

1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

dibantu dengan menggunakan program SPSS 16.0. 

Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Lingkungan 

Pendidikan 

Variabel Dependen (Y)  : Sikap Religius 

b) Mengestimasi/Menaksir Model 

1) Membuat tabel perhitungan 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka 

didapatkan: 

= 5592  =  493516  = 400082 

= 4539  = 326111 n          = 64 

2) Menghitung nilai  dan  

=  =   

    = 87,36 

 =  =  

           = 70,92 
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3) Menghitung nilai b1 dan b0  

Untuk menghitung nilai b1 dan b0 dalam 

analisis regresi linier sederhana, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 

dan diperoleh nilai b1 sebesar 0,709 dan b0 

sebesar 8,935. Adapun nilai b1 dan b0 dapat 

dilihat pada tabel coefficients di bawah ini: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Sederhana X1 terhadap Y: Tabel 

Coefficients 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 8.935 6.603  1.353 .181 

Lingkungan

_Pendidikan 
.709 .075 .768 9.435 .000 

4) Model regresi sederhana 

Berdasarkan pada hasil uji statistik 

regresi linier sederhana pengaruh lingkungan 

pendidikan terhadap sikap religius siswa pada 

bagian tabel coefficients yang terletak pada 

tabel 4.16 di atas, maka dapat dibuat model 

regresi linier sederhana dengan persamaan 

sebagai berikut: 

b0 + b1x 

     = 8,935 + 0,709x 
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c) Uji signifikansi model 

1) Hipotesis  

H0 : Tidak ada pengaruh yang 

signifikan lingkungan pendidikan 

dan sikap religius siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019  

H1 : Ada pengaruh yang signifikan 

lingkungan pendidikan dan sikap 

religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

2) Statistik Uji 

Berdasarkan pengolahan data regresi 

linier sederhana pengaruh X1 terhadap Y 

dengan bantuan program SPSS 16.0 maka 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Sederhana X1 terhadap Y: Tabel 

Anova 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression  2473.713 1 2473.713 89.019 .000a 

Residual 1722.897 62 27.789   

Total 4196.609 63    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan_Pendidikan  

b. Dependent Variable: Sikap_Religius  
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3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Berdasarkan pada tabel anova yang dapat 

dilihat pada tabel 4.17 di atas bahwa nilai 

Fhitung sebesar 89,019 dan mempunyai 

signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk 

Ftabel dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan 

Degreerss of Freedom (df) sebesar 1:62 

adalah 4,00. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa Fhitung > Ftabel (89,019 > 

4,00) atau Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05). Maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan 

pendidikan dan sikap religius siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

4) Koefisien determinasi (R2) dan Interpretasi 

a) Koefisien determinasi (R2) 

Untuk mengetahui nilai koefisien 

determinasi (R2) dengan bantuan program 

SPSS 16.0 dapat dlihat pada perhitungan 

analisis regresi linier sederhana pada 

bagian Model Summary. Berdasarkan 

pada perhitungan tersebut diketahui bahwa 

nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,589. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.18 Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Sederhana X1 terhadap Y: Model 

Summary 
Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .768a .589 .583 5.271 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan_Pendidikan      

b. Dependent Variable: Sikap_Religius      

b) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R2) dengan nilai sebesar 

0,589, maka menunjukkan bahwa 

lingkungan pendidikan (X1) berpengaruh 

sebesar 58,9% terhadap sikap religius 

siswa (Y) dan 41,1% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti 

atau tidak masuk dalam model. 

b. Pengaruh motivasi beragama terhadap sikap 

religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

Dalam perhitungan pengujian regresi linier 

sederhana pengaruh motivasi beragama terhadap 

sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dibantu 

dengan menggunakan program SPSS 16.0. Adapun 

hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 
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a) Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X2) : Motivasi Beragama 

Variabel Dependen (Y)  : Sikap Religius 

b) Mengestimasi/Menaksir Model 

1) Membuat tabel perhitungan 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka 

didapatkan: 

= 4552  =  327418  =326180 

= 4539  = 326111 n         = 64 

2) Menghitung nilai  dan  

=  =   

            = 71,125 

 =  =  

           = 70,92 

3) Menghitung nilai b1 dan b0  

Untuk menghitung nilai b1 dan b0 dalam 

analisis regresi linier sederhana, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 

dan diperoleh nilai b1 sebesar 0,914 dan b0 

sebesar 5,892. Adapun nilai b1 dan b0 dapat 

dilihat pada tabel coefficients di bawah ini: 
Tabel 4.19 Hasil Uji Statistik Regresi Linier 

Sederhana X2 terhadap Y: Tabel Coefficients 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 5.892 5.071  1.162 .250 

Motivasi_ 
Beragama 

.914 .071 .854 12.897 .000 

a. Dependent Variable: Sikap_Religius   
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4) Model regresi sederhana 

Berdasarkan pada hasil uji statistik 

regresi linier sederhana pengaruh motivasi 

beragama terhadap sikap religius siswa pada 

bagian tabel coefficients yang terletak pada 

tabel 4.19 di atas, maka dapat dibuat model 

regresi linier sederhana dengan persamaan 

sebagai berikut: 

b0 + b1x 

  = 5,892+ 0,914x 

c) Uji signifikansi model 

1) Hipotesis  

H0 : Tidak ada pengaruh yang 

signifikan motivasi beragama dan 

sikap religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019  

H1 : Ada pengaruh yang signifikan 

motivasi beragama dan sikap 

religius siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 

2) Statistik Uji 

Berdasarkan pengolahan data regresi 

linier sederhana pengaruh X2 terhadap Y 

dengan bantuan program SPSS 16.0 maka 

diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.20 Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Sederhana X2 terhadap Y: Tabel 

Anova 
ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3057.104 1 3057.104 166.336 .000a 

Residual 1139.506 62 18.379   

Total 4196.609 63    

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Beragama  

b. Dependent Variable: Sikap_Religius  

3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Berdasarkan pada tabel anova yang dapat 

dilihat pada tabel 4.20 di atas bahwa nilai 

Fhitung sebesar 166,336 dan mempunyai 

signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk 

Ftabel dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan 

Degreerss of Freedom (df) sebesar 1:62 

adalah 4,00. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa Fhitung > Ftabel (166,336 > 

4,00) atau Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05). Maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan motivasi 

beragama dan sikap religius siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. 
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d) Koefisien determinasi (R2) dan Interpretasi 

1) Koefisien determinasi (R2) 

Untuk mengetahui nilai koefisien 

determinasi (R2) dengan bantuan program 

SPSS dapat dlihat pada perhitungan analisis 

regresi linier sederhana pada bagian Model 

Summary. Berdasarkan pada perhitungan 

tersebut diketahui bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,728. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4.21 Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Sederhana X2 terhadap Y: Model 

Summary 
Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .854a .728 .724 4.287 

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Beragama      

b. Dependent Variable: Sikap_Religius      

2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R2) dengan nilai sebesar 0,728, 

maka menunjukkan bahwa motivasi 

beragama (X2) berpengaruh sebesar 72,8% 

terhadap sikap religius siswa (Y) dan 27,2% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

sedang tidak diteliti atau tidak masuk dalam 

model. 
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c. Pengaruh lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama terhadap sikap religius Siswa Kelas 

XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 

Dalam perhitungan pengujian regresi linier 

berganda pengaruh lingkungan pendidikan dan 

motivasi beragama terhadap sikap religius siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 dibantu dengan menggunakan 

program SPSS 16.0. Adapun hasil pengujian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1): Lingkungan                       

Pendidikan 

Variabel Independen (X2): Motivasi Beragama 

Variabel Dependen (Y)    : Sikap Religius 

b) Mengestimasi/Menaksir Model 

1) Membuat tabel perhitungan 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka 

didapatkan:  

=  5592  =  493516  = 400082 

=  4552  =  327418  = 326180 

= 4539  = 326111  = 401261 

2) Menghitung nilai   dan  

  =   
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=  493516  

= 493516  

= 493516 – 488601 

= 4915 

  =  

  = 327418  

  = 327418  

  = 327418 – 323761 

  = 3657 

3) Menghitung nilai   

  =  

 401261  

 401261  

= 401261 – 397731 

= 3530 

4) Menghitung nilai  dan  

  =  

 400082  

= 400082  

= 400082 – 396751,375 

= 3330,625 



129 

 

  =  

= 326180  

= 326180  

= 326180 – 322836,375 

= 3343, 635 

5) Menghitung nilai b1, b2 dan b0  

Untuk menghitung nilai b1 dan b0 

dalam analisis regresi linier berganda, 

peneliti menggunakan bantuan program 

SPSS 16.0 dan diperoleh nilai b1 sebesar 

0,172, b2 sebesar 0,748 dan b0 sebesar 

2,671. Adapun nilai b1, b2 dan b0 dapat 

dilihat pada tabel coefficients di bawah ini: 

Tabel 4.22 Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Berganda X1, X2 terhadap Y:  

Tabel Coefficients 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.671 5.411  .494 .623 

Lingkungan 

Pendidikan 
.172 .109 .186 1.577 .120 

Motivasi 

Beragama  
.748 .126 .698 5.915 .000 

a. Dependent Variable: Sikap_Religius    
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6) Model regresi linier berganda  

Berdasarkan pada hasil uji statistik 

regresi linier berganda pengaruh lingkungan 

pendidikan dan motivasi beragama terhadap 

sikap religius siswa pada bagian tabel 

coefficients yang terletak pada tabel 4.25 di 

atas, maka dapat dibuat model regresi linier 

berganda dengan persamaan sebagai 

berikut: 

b0 + b1 x1+ b2 x2 

     = 2,671 + 0,172 x1 + 0,748 x2 

c) Uji signifikansi model 

1) Hipotesis 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama dan sikap religius siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan 

lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama dan sikap religius siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 
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2) Statistik uji 

Berdasarkan pengolahan data regresi 

linier berganda pengaruh X1 dan X2 

terhadap Y dengan bantuan program SPSS 

16.0 maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Berganda X1 dan X2 terhadap Y: 

Tabel Anova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Berdasarkan pada tabel anova yang 

dapat dilihat pada tabel 4.26 di atas bahwa 

nilai Fhitung sebesar 86,404 dan mempunyai 

signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk 

Ftabel dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan 

Degreerss of Freedom (df) sebesar 2:61 

adalah 3,15. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa Fhitung > Ftabel (86,404 > 

3,15) atau Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05). Maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3101.725 2 1550.863 86.404 .000a 

Residual 1094.884 61 17.949   

Total 4196.609 63    

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Beragama, 

Lingkungan_Pendidikan 
b. Dependent Variable: Sikap_Religius 
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lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama terhadap sikap religius siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

d) Koefisien determinasi (R2) dan Interpretasi 

1) Koefisien determinasi (R2) 

Untuk mengetahui nilai koefisien 

determinasi (R2) dengan bantuan program 

SPSS 16.0 dapat dlihat pada perhitungan 

analisis regresi linier berganda pada bagian 

Model Summary. Berdasarkan pada 

perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,739. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.24  Hasil Uji Statistik Regresi 

Linier Berganda X1 dan X2 terhadap Y: 

Model Summary 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .860a .739 .731 4.237 

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Beragama,    

Lingkungan Pendidikan 

    

b. Dependent Variable: Sikap_Religius      

2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R2) dengan nilai sebesar 0,739, 

maka menunjukkan bahwa lingkungan 
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pendidikan (X1) dan motivasi beragama 

(X2) berpengaruh sebesar 73,9% terhadap 

sikap religius siswa (Y) dan 26,1% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang sedang 

tidak diteliti atau tidak masuk dalam model. 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana 

tentang pengaruh lingkungan pendidikan terhadap sikap 

religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel 

(89,019 > 4,00) maka H0 ditolak, artinya lingkungan 

pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap sikap 

religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo 

tahun Pelajaran 2018/2019. Besar koefisien determinasi 

(R2) adalah 0,589, maka menunjukkan bahwa lingkungan 

pendidikan (X1) berpengaruh sebesar 58,9% terhadap 

sikap religius siswa (Y) dan 41,1% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, 

menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan berpengaruh 

terhadap sikap religius siswa. Teori yang sesuai dengan 

kesimpulan ini adalah lingkungan pendidikan terbagi 

menjadi 3 yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Pendidikan 

keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan 
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jiwa keagamaan. Orang tua mempunyai peran dan fungsi 

untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka.  

Sekolah merupakan institusi pendidikan formal yang 

mempunyai pengaruh terhadap perkembangan 

kepribadian anak. Pengaruh tersebut terbagi menjadi tiga 

kelompok yaitu: kurikulum dan anak, hubungan guru dan 

murid, dan hubungan antar anak. Melalui kurikulum yang 

berisi tentang materi pengajaran, sikap dan keteladanan 

guru sebagai pendidik serta pergaulan antar teman di 

sekolah berperan dalam menanamkan kebiasaan yang 

baik. Dan pembiasaan yang baik merupakan bagian dari 

pembentukan moral yang erat kaitannya dengan 

perkembangan jiwa keagamaan seseorang. 

Secara sepintas lingkungan masyarakat bukan 

merupakan lingkungan yang mengandung unsur 

tanggung jawab, melainkan hanya merupakan pengaruh 

belaka. Tetapi norma dan tatanan yang ada terkadang 

lebih mengikat sifatnya. Bahkan, terkadang pengaruhnya 

lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik 

dalam bentuk positif maupun negatif.132 

Dengan demikian, ketiga lingkungan pendidikan 

tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap 

                                                           
132 Jalaludin, Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan 

mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi (Jakarta: Rajawali Press, 

2012), 312-314. 
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religius siswa. Ketiga lingkungan pendidikan di atas 

haruslah saling bekerjasama serta saling mendukung 

untuk membentuk sikap religius siswa yang tinggi. 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana 

tentang motivasi beragama terhadap sikap religius siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel (166,336 > 

4,00)  maka H0 ditolak artinya motivasi beragama 

berpengaruh secara signifikan terhadap sikap religius 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. Besar koefisien determinasi (R2) 

adalah 0,728, maka menunjukkan bahwa motivasi 

beragama (X2) berpengaruh sebesar 72,8% terhadap 

sikap religius siswa (Y) dan 27,2% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

Adapun teori yang sesuai dengan kesimpulan 

tersebut adalah “Motivasi beragama sebagai usaha yang 

ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk 

berbuat sesuatu tindakan keagamaan dengan tujuan 

tertentu, atau usaha yang menyebabkan seseorang 

beragama.”133 Hal serupa juga diungkapkan oleh 

Jalaludin “agama berpengaruh sebagai motivasi dalam 

mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, 

                                                           
133 Sururin, Ilmu Jiwa Agama, 70. 
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karena perbuatan yang dilakukan manusia dengan latar 

belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur 

kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberikan 

pengaruh pada diri seseorang untuk berbuat sesuatu. 

Agama sebagai nilai etik akan memberikan aturan-aturan 

mengenai boleh dan tidaknya tindakan yang dilakukan 

oleh manusia menurut ajaran agamanya.”134 

Dari perhitungan analisis linier berganda tentang 

lingkungan pendidikan dan motivasi beragama terhadap 

sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 diperoleh bahwa 

bahwa Fhitung > Ftabel (86,404 > 3,15), maka H0 ditolak 

artinya lingkungan pendidikan dan motivasi beragama 

berpengaruh secara signifikan terhadap sikap religius 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo tahun 

Pelajaran 2018/2019. Besar koefisien determinasi (R2) 

adalah 0,739, maka menunjukkan bahwa lingkungan 

pendidikan (X1) dan motivasi beragama (X2) 

berpengaruh sebesar 73,9% terhadap sikap religius siswa 

(Y) dan 26,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

sedang tidak diteliti. 

 

                                                           
134 Ibid., 321  
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Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, 

menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama berpengaruh terhadap sikap religius siswa. 

Robert H. Thouless mengemukaan bahwa “faktor-faktor 

yang mempengaruhi sikap keagamaan (religius) yaitu: 

pengaruh-pengaruh sosial (keluarga, sekolah, dan 

masyarakat), berbagai pengalaman, kebutuhan 

(motivasi), dan proses pemikiran.”135 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Triwiyanto 

bahwa “keluarga, sekolah dan masyarakat atau yang 

biasa disebut sebagai tri pusat pendidikan  merupakan 

media bagi manusia untuk melakukan sosialisasi. Dalam 

bersosialisasi setiap individu mempelajari kebiasaan, 

sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan 

standar tingkah laku dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Sehingga ketiganya akan berpengaruh 

terhadap kemampuan dan pengalaman manusia.136 

Selanjutnya ciri-ciri seseorang yang mempunyai 

kematangan beragama atau sikap religius yang tinggi, 

salah satunya memiliki motivasi kehidupan beragama. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Zakiah Darajat “ adanya 

                                                           
135  Sururin,  Ilmu Jiwa Agama (Jakart: PT RajaGrafindo Persada, 

2004),79. 
136 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 71. 
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kebutuhan dasar manusia akan menimbulkan dan 

memperkuat motivasi keagamaan sehingga lama-

kelamaan akan menjadi dasar dalam berperilaku.137” 

Dengan demikian lingkungan pendidikan dan motivasi 

beragama berpengaruh terhadap sikap religius siswa. 

                                                           
137 Akmal Hawi, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama, 85. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, peneliti 

dapat menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan 

rumusan masalah: 

1. Ada pengaruh yang signifikan lingkungan pendidikan 

terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Besar 

pengaruhnya adalah 58,9% sedangkan 41,1% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

2. Ada pengaruh yang signifikan motivasi beragama 

terhadap sikap religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jetis Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Besar 

pengaruhnya adalah 72,8%  sedangkan 27,2% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

pendidikan dan motivasi beragama terhadap sikap 

religius siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jetis Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. Besar pengaruhnya adalah 

73,9% terhadap sikap religius siswa sedangkan 26,1% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang sedang tidak 

diteliti. 
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B. Saran  

Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran 

kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik 

Diharapkan bagi pendidik untuk selalu 

menciptakan suasana yang religius di lingkungan 

sekolah dan terus meningkatkan motivasi siswa dalam 

beragama. Pendidik jug harus selalu memberikan 

pembiasaan-pembiasaan kepada siswa yang mengarah 

pada pembentukan dan peningkatan sikap religius 

siswa.  

2. Bagi orang tua 

Bagi orang tua untuk selalu membimbing, 

mengarahkan serta memberikan tauladan yang baik 

bagi putra putrinya untuk selalu taat menjalankan 

agama dan berperilaku sesuai dengan norma-norma 

agama dan juga selalu memberikan perhatian dan 

pengawasan yang lebih terhadap anak. 

3. Bagi lingkungan masyarakat 

Bagi lingkungan masyarakat untuk selalu 

menciptakan lingkungan yang religius melalui 

kegiatan-kegiatan keagamaan. Lingkungan 

masyarakat juga harus bekerjasama dengan orang tua 

dalam mengarahkan anak-anak supaya mereka 

berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran agama. 
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4. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik untuk selalu memilah dan 

memilih pergaulan yang baik yang mampu 

mengarahkan mereka untuk semakin dekat dengan 

Tuhan. Dan juga peserta didik harus selalu berperan 

aktif dalam kegiatan keagaamaan baik di sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat. 
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