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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran guru pendidikan 

agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 

1 Godean. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis 

deskriptif, analisis regresi, dan pengujian hipotesis. Analisis ini digunakan sesuai 

dengan perumusan model dan permasalahan yang ada. selain analisis tersebut 

pada bab ini akan menyajikan pengujian prasyarat analisis, dan pembahasan.

A. Gambaran Umum SMP Muhammadiyah 1 Godean

SMP Muhammadiyah 1 Godean merupakan instansi pendidikan swasta 

yang berbasiskan agama yang beralamat di jalan Jl. Suparjo Km 1 Pirak,

Sidoluhur, Godean. SMP ini pertama kalinya dirintis oleh Bapak H.S. Alimin 

selaku kepala Sekolah pada tahun 1965 sampai dengan tahun 2001, kemudian 

pada tahun 2001-2003 dilanjutkan oleh bapak Drs. Ismudiarto, pada tahun 2003-

2004 terjadi pergantian Kepala Sekolah tetapi tidak lama karena masa jabatanya 

hanya 1 tahun, kemudian pada tahun 2004 sampai 2010 dengan Kepala Sekolah 

Mursih Haryono, BA, kemudian 2010-1011 Dengan kepala sekolah Ibu Dewi, 

2011-saat ini dengan kepala sekolah Bapak Nurwahid Sudarta, S.Pd.

1. Visi dan Misi

Visi

“Terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia cerdas terampil berprestasi 

berbudaya dan cinta tanah air”.
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Misi

a. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan 

dengan memaksimalkan media pembelajaran.

b. Meningkatkan keaktifan didalam beragama Islam sesuai al-Qur’an dan 

sunnah Nabi.

c. Menggali potensi akademik dan non akademik untuk mewujudkan dan 

meningkatkan prestasi siswa.

d. Antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi informasi dan komunikasi.

e. Menumbuhkembangkan budaya yang berkarakter, cinta kebersihan, 

keindahan, dan cinta tanah air.

2. Fasilitas

a. Ruang Kelas

b. KM/WC

c. Perpustakaan

d. Lab IPA

e. Kantor Guru

f. Ruang BP

g. Ruang Kep.Sekolah

h. Lab Komputer

i. Lab. Bahasa

j. Gudang

k. MCK siswa
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l. MCK Guru

m. Ruang Ketrampilan

n. Ruang OSIS

3. Prestasi

a. Perolehan Medali

1) Medali Emas Lomba Jemparingan Olimpiade Budaya Jawa Th.2016 

Tingkat DIY

2) Medali Emas Lomba Tapaksuci Yogyakarta Championship Th.2017 

Tingkat Nasional

3) Medali Perak Lomba Tapaksuci Yogyakarta Championship Th.2017

4) Medali Perunggu Lomba Tapaksuci Yogyakarta Championship Th.2017

b. Perolehan Piala

1) Juara 2 Khutbah Tingkat Sleman Barat Th.2015

2) Juara 3 MTTQ Tingkat Sleman Barat Th.2015

3) Juara 3 Kaligrafi Tingkat Sleman Barat Th.2015

4) Juara 3 Pidato Putra Tingkat Sleman Barat Th.2015

5) Juara 3 Pidato Putri Tingkat Sleman Barat Th.2015

6) Juara 1 Bulutangkis Tingkat MAN Tempel Th.2016

7) Juara 1 O2SN Tingkat Sleman Barat Th.2016

8) Juara 2 O2SN Tingkat Kabupaten Sleman Th.2016

9) Juara 3 Bulutangkis OBOR SMA Bopkri Th.2016

10) Juara 1 Bulutangkis Klub Olahraga Pelajar (seleksi) Th.2016

11) Juara 2 Bulutangkis Daihatsu Astec Open Solo Th.2016
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12) Juara 2 Bulutangkis Daihatsu Astec Open Semarang Th.2016

13) Juara 2 Musik Akustik SMA Muh 2 Yk se-DIY Th.2016

14) Juara 1 MTTQ Tingkat Sleman Barat Th.2016

15) Juara 1 MTTQ MILAD ke-66 SMA Muh 2 Yk se-DIY Th.2016

16) Juara 2 LPI Se-Sleman Barat Th.2016

17) Juara 2 Vocal Group MILAD ke-66 SMA Muh 2 Yk se-DIY Th.2016

18) Juara 3 O2SN Tingkat Sleman Barat Th.2017

19) Juara 3 Bulutangkis WISCO Th.2017

20) Juara 3 Musik JMS se-DIY JATENG Th. 2017

B. Sajian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian 

ini merupkan penelitian populasi. Sampel pada penelitian ini adalah semua 

siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean sebanyak 131 siswa.

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi produk 

moment, dilakukan pada 30 siswa dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 

20 item pada variabel peran guru agama Islam dan 6 item pada variabel 

pembinaan moral siswa. Hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian 

ini, disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas Variabel Peran Guru Agama Islam
r hitung r tabel Ket

PGAI_1 0,495 0,361 Valid

PGAI_2 0,590 0,361 Valid

PGAI_3 0,561 0,361 Valid

PGAI_4 0,622 0,361 Valid

PGAI_5 0,609 0,361 Valid
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PGAI_6 0,622 0,361 Valid

PGAI_7 0,510 0,361 Valid

PGAI_8 0,499 0,361 Valid

PGAI_9 0,523 0,361 Valid

PGAI_10 0,066 0,361 Gugur

PGAI_11 0,515 0,361 Valid

PGAI_12 0,578 0,361 Valid

PGAI_13 0,074 0,361 Gugur
PGAI_14 0,473 0,361 Valid

PGAI_15 0,630 0,361 Valid

PGAI_16 0,560 0,361 Valid

PGAI_17 0,590 0,361 Valid

PGAI_18 0,561 0,361 Valid

PGAI_19 0,622 0,361 Valid

PGAI_20 0,609 0,361 Valid

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari seluruh butir soal 

dinyatakan valid sebanyak 18 butir soal karena nilai r hitung > nilai r tabel 

pada n = 30 (0,361) dan sebanyak dua butir soal dinyatakan gugur karena 

nilai r hitung < nilai r tabel.

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Variabel Pembinaan Moral Siswa
r hitung r tabel Ket

PMS_1 0,930 0,361 Valid

PMS_2 0,930 0,361 Valid

PMS_3 0,930 0,361 Valid

PMS_4 0,747 0,361 Valid

PMS_5 0,626 0,361 Valid

PMS_6 0,552 0,361 Valid

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh soal dinyatakan valid 

karena nilai r hitung > nilai r tabel pada n = 30 (0,361).

Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha N of Items

Peran Guru Agama Islam 0,906 18

Pembinaan Moral Siswa 0,925 6
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Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha pada 

variabel peran guru agama Islam sebesar 0,890 dan pada variabel 

pembinaan moral siswa sebesar 0,925. Berdasarkan koefisien reliabilitas 

diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari 0,6 

maka variabel penelitian memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam 

penelitian.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi: analisis statisitik 

deskriptif yang terdiri dari: nilai maksimal, minimal, mean, dan standar 

deviasi, serta kategorisasi jawaban responden. Adapun pembahasan 

mengenai masing-masing analisis deskriptif disajikan sebagai berikut.

a. Deskripsi Kategori Variabel

Deskripsi kategori variabel menggambarkan peran guru agama 

Islam terhadap pembinaan moral siswa. Deskripsi kategori variabel 

dalam penelitian ini akan dijasikan dalam bentuk tabel mencakup nilai 

maksimal, minimal, mean, median, modus. Adapun hasil analisis datanya 

sebagai berikut 

         Tabel 3.9. Hasil Uji Deskriptif

Sumber: Output Data yang di Olah

Berdasarkan Tabel 3.9 diketahui bahwa variabel peran guru agama 

Islam menunjukkan nilai mean sebesar 55,87 dan variabel pembinaan 

moral siswa menunjukkan nilai mean sebesar 16,56.

Descriptive Statistics

131 31,00 70,00 55,8779 6,98242

131 8,00 24,00 16,5649 3,70052

131

Peran_Guru_Agama_
Islam

Pembinaan_Moral_Siswa

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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3. Uji Prasyarat Analisis

Pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum pengujian hipotesis 

yang meliputi uji normalitas, dan uji linieritas. Uji prasyarat analisis 

menggunakan SPSS 13.00 for Windows. Hasil uji prasyarat analisis 

disajikan berikut ini.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan 

teknik analisis Kolmogorov-Smirnov dan untuk perhitungannya 

menggunakan program SPSS 13 for windows. Hasil uji normalitas untuk 

variabel penelitian disajikan berikut ini.

Tabel 3.8. Hasil Uji Normalitas

Variabel Signifikansi Keterangan
Peran Guru Agama Islam 0,273 Normal
Pembinaan Moral Siswa 0,077 Normal

Sumber: Data Primer 2017

Hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa semua variabel

penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat linier atau tidak. Kriteria pengujian 

linieritas adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier. Hasil 

rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini:
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Tabel 3.9. Hasil Uji Linieritas

Variabel Signifikansi Keterangan
peran guru PAI terhadap pembinaan 
moral siswa

0,657 Linier 

Sumber : Data Primer 2016

Hasil uji linieritas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel

peran guru PAI memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 

(sig>0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel peran guru PAI 

dinyatakan linier terhadap pembinaan moral siswa.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan

pengaruh peran guru PAI terhadap pembinaan moral siswa. Analisis data 

yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi sederhana. Di bawah ini akan dibahas hasil analisis regresi 

sederhana yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19.00 for 

Windows.

Tabel 3.10. Hasil Uji Regresi

Sumber: Data Primer 2017

Menurut hasil uji regresi sederhana dengan diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,002. Berdasarkan hasil uji regresi tersebut, maka 

dapat dijelaskan bahwa pada nilai standardized coefficients variabel peran 

guru PAI bernilai positif, artinya variabel peran guru PAI berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembinaan moral siswa.

Coefficients a

8,445 2,527 3,342 ,001

,145 ,045 ,274 3,238 ,002

(Constant)

Peran_Guru_
Agama_Islam

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Pembinaan_Moral_Siswaa. 
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Selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima atau ditolak maka akan dilakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji t. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai 

berikut:

a. Uji t 

Hasil statistik uji t untuk variabel peran guru PAI diketahui bahwa 

nilai thitung sebesar 3,238 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,978 atau 

(3,238>1,978), dan nilai signifikansi 0,000; dimana signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,145; maka hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat 

pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral 

siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean” diterima pada taraf 

kepercayaan 95%.

b. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur 

besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, 

besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3.11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

      Sumber: Data Primer 2017

Model Summary

,274a ,375 ,068 3,57246
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Peran_Guru_Agama_Islama. 
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Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,375. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan moral siswa dipengaruhi oleh 

variabel peran guru PAI sebesar 37,5%, sedangkan sisanya sebesar 62,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran guru 

pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Godean. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 3,238 

lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,978 atau (3,238>1,978), nilai signifikansi 

0,000<0,05, dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,145.

Guru merupakan salah satu komponen dan pelaku pendidikan, memiliki 

posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi 

utamanya adalah merencana, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran. Setiap guru akan mempunyai pengaruh terhadap anak didik, 

pengaruh tersebut ada yang terjadi melalui pendidikan dan pengajaran yang 

dilakukan dengan sengaja ada pula yang terjadi secara tidak sengaja, bahkan 

tidak disadari oleh guru, melalui sikap gaya dan macam-macam penampilan

kepribadian guru. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepribadian guru akan lebih 

besar pengaruhnya dari pada kepandaian dan ilmunya terutama bagi anak didik 

yang masih dalam masa pertumbuhan. Maka dari itu, seorang guru harus

mempunyai sifat-sifat positif dan menjauhi sifat-sifat negatif agar bisa 

memainkan peranannya dalam memberi pengaruh positif pada anak didiknya.
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Peranan guru dalam pembinaan moral siswa memegang peranan yang

sangat penting untuk menanggulangi tindakan asusila terutama penanaman

nilai-nilai agama yang kokoh Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam 

masyarakat saja, bahkan guru hakikatnya merupakan komponen strategis yang 

memiliki peran penting dalam membentuk gerak maju kehidupan bangsa. 

Terlebih lagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan 

perjalanan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan 

serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang 

menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk mengadaptasikan diri.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis regresi, dan pengujian hipotesis. Analisis ini digunakan sesuai dengan perumusan model dan permasalahan yang ada. selain analisis tersebut pada bab ini akan menyajikan pengujian prasyarat analisis, dan pembahasan.

A. Gambaran Umum SMP Muhammadiyah 1 Godean

SMP Muhammadiyah 1 Godean merupakan instansi pendidikan swasta yang berbasiskan agama yang beralamat di jalan Jl. Suparjo Km 1 Pirak, Sidoluhur, Godean. SMP ini pertama kalinya dirintis oleh Bapak H.S. Alimin selaku kepala Sekolah pada tahun 1965 sampai dengan tahun 2001, kemudian pada tahun 2001-2003 dilanjutkan oleh bapak Drs. Ismudiarto, pada tahun 2003-2004 terjadi pergantian Kepala Sekolah tetapi tidak lama karena masa jabatanya hanya 1 tahun, kemudian pada tahun 2004 sampai 2010 dengan Kepala Sekolah Mursih Haryono, BA, kemudian 2010-1011 Dengan kepala sekolah Ibu Dewi, 2011-saat ini dengan kepala sekolah Bapak Nurwahid Sudarta, S.Pd.

1. Visi dan Misi

Visi

“Terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia cerdas terampil berprestasi berbudaya dan cinta tanah air”.



Misi

a. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan memaksimalkan media pembelajaran.

b. Meningkatkan keaktifan didalam beragama Islam sesuai al-Qur’an dan sunnah Nabi.

c. Menggali potensi akademik dan non akademik untuk mewujudkan dan meningkatkan prestasi siswa.

d. Antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi.

e. Menumbuhkembangkan budaya yang berkarakter, cinta kebersihan, keindahan, dan cinta tanah air.

2. Fasilitas

a. Ruang Kelas

b. KM/WC

c. Perpustakaan

d. Lab IPA

e. Kantor Guru

f. Ruang BP

g. Ruang Kep.Sekolah

h. Lab Komputer

i. Lab. Bahasa

j. Gudang

k. MCK siswa

l. MCK Guru

m. Ruang Ketrampilan

n. Ruang OSIS

3. Prestasi

a. Perolehan Medali

1) Medali Emas Lomba Jemparingan Olimpiade Budaya Jawa Th.2016 Tingkat DIY

2) Medali Emas Lomba Tapaksuci Yogyakarta Championship Th.2017 Tingkat Nasional

3) Medali Perak Lomba Tapaksuci Yogyakarta Championship Th.2017

4) Medali Perunggu Lomba Tapaksuci Yogyakarta Championship Th.2017

b. Perolehan Piala

1) Juara 2 Khutbah Tingkat Sleman Barat Th.2015

2) Juara 3 MTTQ Tingkat Sleman Barat Th.2015

3) Juara 3 Kaligrafi Tingkat Sleman Barat Th.2015

4) Juara 3 Pidato Putra Tingkat Sleman Barat Th.2015

5) Juara 3 Pidato Putri Tingkat Sleman Barat Th.2015

6) Juara 1 Bulutangkis Tingkat MAN Tempel Th.2016

7) Juara 1 O2SN Tingkat Sleman Barat Th.2016

8) Juara 2 O2SN Tingkat Kabupaten Sleman Th.2016

9) Juara 3 Bulutangkis OBOR SMA Bopkri Th.2016

10) Juara 1 Bulutangkis Klub Olahraga Pelajar (seleksi) Th.2016

11) Juara 2 Bulutangkis Daihatsu Astec Open Solo Th.2016

12) Juara 2 Bulutangkis Daihatsu Astec Open Semarang Th.2016

13) Juara 2 Musik Akustik SMA Muh 2 Yk se-DIY Th.2016

14) Juara 1 MTTQ Tingkat Sleman Barat Th.2016

15) Juara 1 MTTQ MILAD ke-66 SMA Muh 2 Yk se-DIY Th.2016

16) Juara 2 LPI Se-Sleman Barat Th.2016

17) Juara 2 Vocal Group MILAD ke-66 SMA Muh 2 Yk se-DIY Th.2016

18) Juara 3 O2SN Tingkat Sleman Barat Th.2017

19) Juara 3 Bulutangkis WISCO Th.2017

20) Juara 3 Musik JMS se-DIY JATENG Th. 2017

B. Sajian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini merupkan penelitian populasi. Sampel pada penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean sebanyak 131 siswa.

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi produk moment, dilakukan pada 30 siswa dengan jumlah butir pernyataan sebanyak 20 item pada variabel peran guru agama Islam dan 6 item pada variabel pembinaan moral siswa. Hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas Variabel Peran Guru Agama Islam

		 

		r hitung

		r tabel

		Ket



		PGAI_1

		0,495

		0,361

		Valid



		PGAI_2

		0,590

		0,361

		Valid



		PGAI_3

		0,561

		0,361

		Valid



		PGAI_4

		0,622

		0,361

		Valid



		PGAI_5

		0,609

		0,361

		Valid



		PGAI_6

		0,622

		0,361

		Valid



		PGAI_7

		0,510

		0,361

		Valid



		PGAI_8

		0,499

		0,361

		Valid



		PGAI_9

		0,523

		0,361

		Valid



		PGAI_10

		0,066

		0,361

		Gugur



		PGAI_11

		0,515

		0,361

		Valid



		PGAI_12

		0,578

		0,361

		Valid



		PGAI_13

		0,074

		0,361

		Gugur



		PGAI_14

		0,473

		0,361

		Valid



		PGAI_15

		0,630

		0,361

		Valid



		PGAI_16

		0,560

		0,361

		Valid



		PGAI_17

		0,590

		0,361

		Valid



		PGAI_18

		0,561

		0,361

		Valid



		PGAI_19

		0,622

		0,361

		Valid



		PGAI_20

		0,609

		0,361

		Valid







Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari seluruh butir soal dinyatakan valid sebanyak 18 butir soal karena nilai r hitung > nilai r tabel pada n = 30 (0,361) dan sebanyak dua butir soal dinyatakan gugur karena nilai r hitung < nilai r tabel.

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Variabel Pembinaan Moral Siswa

		 

		r hitung

		r tabel

		Ket



		PMS_1

		0,930

		0,361

		Valid



		PMS_2

		0,930

		0,361

		Valid



		PMS_3

		0,930

		0,361

		Valid



		PMS_4

		0,747

		0,361

		Valid



		PMS_5

		0,626

		0,361

		Valid



		PMS_6

		0,552

		0,361

		Valid







Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh soal dinyatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel pada n = 30 (0,361).

Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas

		Variabel

		Cronbach's Alpha

		N of Items



		Peran Guru Agama Islam

		0,906

		18



		Pembinaan Moral Siswa

		0,925

		6







Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha pada variabel peran guru agama Islam sebesar 0,890 dan pada variabel pembinaan moral siswa sebesar 0,925. Berdasarkan koefisien reliabilitas diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari 0,6 maka variabel penelitian memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam penelitian.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi: analisis statisitik deskriptif yang terdiri dari: nilai maksimal, minimal, mean, dan standar deviasi, serta kategorisasi jawaban responden. Adapun pembahasan mengenai masing-masing analisis deskriptif disajikan sebagai berikut.

a. Deskripsi Kategori Variabel

Deskripsi kategori variabel menggambarkan peran guru agama Islam terhadap pembinaan moral siswa. Deskripsi kategori variabel dalam penelitian ini akan dijasikan dalam bentuk tabel mencakup nilai maksimal, minimal, mean, median, modus. Adapun hasil analisis datanya sebagai berikut 

         Tabel 3.9. Hasil Uji Deskriptif



Sumber: Output Data yang di Olah



Berdasarkan Tabel 3.9 diketahui bahwa variabel peran guru agama Islam menunjukkan nilai mean sebesar 55,87 dan variabel pembinaan moral siswa menunjukkan nilai mean sebesar 16,56.

3. Uji Prasyarat Analisis

Pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang meliputi uji normalitas, dan uji linieritas. Uji prasyarat analisis menggunakan SPSS 13.00 for Windows. Hasil uji prasyarat analisis disajikan berikut ini.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis Kolmogorov-Smirnov dan untuk perhitungannya menggunakan program SPSS 13 for windows. Hasil uji normalitas untuk variabel penelitian disajikan berikut ini.

Tabel 3.8. Hasil Uji Normalitas



		Variabel 

		Signifikansi 

		Keterangan



		Peran Guru Agama Islam

		0,273

		Normal



		Pembinaan Moral Siswa

		0,077

		Normal





Sumber: Data Primer 2017



Hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat linier atau tidak. Kriteria pengujian linieritas adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linier. Hasil rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini:

Tabel 3.9. Hasil Uji Linieritas



		Variabel 

		Signifikansi 

		Keterangan



		peran guru PAI terhadap pembinaan moral siswa

		0,657

		Linier 





Sumber : Data Primer 2016



Hasil uji linieritas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel peran guru PAI memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel peran guru PAI dinyatakan linier terhadap pembinaan moral siswa.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan pengaruh peran guru PAI terhadap pembinaan moral siswa. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Di bawah ini akan dibahas hasil analisis regresi sederhana yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19.00 for Windows.

Tabel 3.10. Hasil Uji Regresi



Sumber: Data Primer 2017

Menurut hasil uji regresi sederhana dengan diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002. Berdasarkan hasil uji regresi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pada nilai standardized coefficients variabel peran guru PAI bernilai positif, artinya variabel peran guru PAI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan moral siswa. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji t 

 	Hasil statistik uji t untuk variabel peran guru PAI diketahui bahwa nilai thitung sebesar 3,238 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,978 atau (3,238>1,978), dan nilai signifikansi 0,000; dimana signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,145; maka hipotesis yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean” diterima pada taraf kepercayaan 95%.

b. Koefisien Determinasi (R2)

	Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3.11. Hasil Uji Koefisien Determinasi



      Sumber: Data Primer 2017

Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,375. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan moral siswa dipengaruhi oleh variabel peran guru PAI sebesar 37,5%, sedangkan sisanya sebesar 62,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

 

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran guru pendidikan agama Islam terhadap pembinaan moral siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Godean. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 3,238 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,978 atau (3,238>1,978), nilai signifikansi 0,000<0,05, dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,145.

Guru merupakan salah satu komponen dan pelaku pendidikan, memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utamanya adalah merencana, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Setiap guru akan mempunyai pengaruh terhadap anak didik, pengaruh tersebut ada yang terjadi melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan sengaja ada pula yang terjadi secara tidak sengaja, bahkan tidak disadari oleh guru, melalui sikap gaya dan macam-macam penampilan kepribadian guru. Bahkan dapat dikatakan bahwa kepribadian guru akan lebih besar pengaruhnya dari pada kepandaian dan ilmunya terutama bagi anak didik yang masih dalam masa pertumbuhan. Maka dari itu, seorang guru harus mempunyai sifat-sifat positif dan menjauhi sifat-sifat negatif agar bisa memainkan peranannya dalam memberi pengaruh positif pada anak didiknya.

Peranan guru dalam pembinaan moral siswa memegang peranan yang sangat penting untuk menanggulangi tindakan asusila terutama penanaman nilai-nilai agama yang kokoh Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat saja, bahkan guru hakikatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam membentuk gerak maju kehidupan bangsa. Terlebih lagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk mengadaptasikan diri.
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