
 

 

LAMPIRAN 
  



Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 78 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 13.02383210 

Most Extreme Differences Absolute .097 

Positive .069 

Negative -.097 

Test Statistic .097 

Asymp. Sig. (2-tailed) .065c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Uji Linieritas 

 

 

 

 

 Uji Anova 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4225.898 1 4225.898 211.588 .000b 

Residual 1517.897 76 19.972   

Total 5743.795 77    

a. Dependent Variable: PB 

b. Predictors: (Constant), PAA 

 

 

 

 



Uji Korelasi 

 

Correlations 

 

Pendidikan_Aqi

dah_Akhlaq Prestasi_Belajar 

Pendidikan_Aqidah_Akhlaq Pearson Correlation 1 .858** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 78 78 

Prestasi_Belajar Pearson Correlation .858** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 78 78 

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

 

Uji Regresi Linier Sederhana 

 

 

 

 

Unstandardized Coefficients 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.784 5.900  2.845 .006 

PAA .828 .057 .858 14.546 .000 

a. Dependent Variable: PB 

 

 

Adapun kisi-/kisi pada angket penelitian ini terdiri sebagai berikut: 

No Definisi Operasional Indikator Instrumen 

Penelitian 



1 Aqidah Akhlaq adalah upaya 

sadar dalam  membentuk 

Karakter siswa untuk 

mempersiapkan diri dalam 

mengenal, memahami dan 

mengimani Allah SWT 

 

1. Pemahaman 

2. Disiplin 

3. Sikap 

 

 

Kuesioner 

2.  Aqidah akhlak adalah proses 

membentuknya budi pekerti 

yang luhur serta dapat di 

ridhoi oleh Allah SWT dan 

dijauhi dari perbuatan yang 

tercela dalam sekitar 

lingkungannya 

1. Karakteristik 

2. Analisis 

 

 

Kuesioner 

3.  Aqidah akhlaq adalah salah 

satu proses dalam rangka 

mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan 

diri sebaik mungkin dengan 

lingkungan, dengan demikian 

akan menimbulkan 

perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkan 

berfungsinya secara kuat 

dalam kehidupan 

bermasyarakat 

1. Motivasi 

2. Mempraktikan  

3. Pembiasaan 

 

 

 

 

Kuesioner 

4. Aqidah Akhlaq adalah sebuah 

proses dalam menilai dan 

membedakan mana perbuatan 

yang baik, dan mana 

perbuatan yang buruk, maka 

setiap manusia yang 

berkomunikasi dengan 

sesamanya, dianjurkan dalam 

Agama agar selalu memilih 

penampilan dan cara-cara 

yang baik.  

 

1. Gerakan refleks 

2. Kemampuan 

perceptual 

3. Penerapan  

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 



KUESIONER PENELITIAN 

 

A. Identitas Responden  

Nama : …………………………… 

Jenis Kelamin : ………………….. 

Kelas :……………………………. 

B.  Petunjuk Pengisian Angket  

1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan di bawah, dimohon siswa/i untuk membaca 

terlebih dahulu dengan teliti pada petunjuk pengisian 

2. setiap pernyataan memiliki 4 pilihan, maka pilihlah salah satu yang sesuai dengan 

keadaan anda   

Kuesioner Aqidah Akhlaq  

1. Dipaksa oleh guru atau orangtua untuk belajar, sikap saya … 

a. Menunda sejenak 

b. Mematuhinya dengan tidak ikhlas 

c. Tidak mengerjakannya 

d. Tanpa paksaan sudah mengerjakannya dengan sendirinya 

2. Ketika anda dinasihati oleh guru dan anda dimarahinya maka sikap anda 

a. Mengacuhkannya  

b. Berdiam dengan membicarakannya dalam hati 

c. Mendengarkannya 

d. Berlari dan menjauh 

3. Ketika di sekolah kamu pernah diberikan amanah maka anda harus… 

a. Menjaganya  

b. Berkhianat  

c. Menjaga amanah saat ada guru saja 

d. Pura-pura lupa 

4. Ketika kamu sedang bermain atau mengerjakan sesuatu, kemudian terdengar suara 

adzan maka apa yang kamu lakukan ?  

a. Melanjutkan bermain 

b. Bersiap-siap ambil wudhu dan menjadi imam 

c. Pura-pura tidak mendengar adzan  

d. Ke masjid dan melanjutkan bermain.  

5. Ketika guru menjelaskan pelajaran di depan, Hal manakah yang biasa kamu 

lakukan ?  

a. Tidak memperhatikan dan mengobrol 

b. Tidak memperhatikan tapi diam 

c. Memperhatikan dengan seksama 



d. Setengah memperhatikan dan setengah tidak 

6. Ketika melihat teman sedang bertengkar maka tindakan kita sebaiknya…. 

a. Ikut diantara salah satunya  

b. Pergi menjauh untuk memprovokasi teman yang lain  

c. Pergi menjauh dan tidak mempedulikannya 

d. Melerainya dan menasihati satu sama lain 

7. Ketika ujian sedang berlangsung saya memiliki sikap seperti… 

a. Selalu menyontek pada teman  

b. Tidak menyontek saat ada guru 

c. Terkadang menyontek terkadang tidak 

d. Selalu mengerjakan dengan kemampuan saya sendiri 

8. Ketika ujian telah tiba saya memiliki keinginan mendapatkan nilai tinggi, maka  

saya harus… 

a. Menunggu orangtua memerintah untuk belajar 

b. Terkadang belajar hanya pada mata pelajaran tertentu 

c. Tidak akan belajar karena mengharapkan pada teman 

d. Belajar dengan sungguh-sungguh walau tidak diperintah  

9. Tidak membantu orangtua saat di rumah, sikap saya … 

a. Hal yang wajar ketika orangtua bisa mengerjakannya 

b. Akan merasa bersalah dan sungkan 

c. Sudah terbiasa tidak membantunya 

d. Terkadang membantunya dengan paksaan atau setelah dimarahinya. 

10.  Ketika melihat teman berbuat maksiat maka saya akan bersikap… 

a. Menjauhinya dan tidak ingin berteman dengannya 

b. Tetap menemaninya dan tidak menghiraukan kesalahannya 

c. Tetap menemaninya dan mengikuti maksiat  

d. Menemaninya dan menasihatinya ke jalan yang baik 

11. Apa yang kamu lakukan ketika ditanya tentang rukun iman? 

a. Saya menjawabnya dengan sepengetahuan yang saya miliki saja 

b. Saya tidak menjawabnya  

c. Saya akan berkata masih belajar  

d. Saya akan menjawabnya dengan yakin dan beserta penjelasannya 

12. Bagaimana tanggapan kamu jika ada orang lain bertanya mengenai iman kepada 

kitab-kitab... 

a. Saya akan memberitahukannya dan menjelaskannya 

b. Saya tidak memahaminya  

c. Saya tidak akan memberi tahu dan mengajarinya 

d. Saya perintahkan dia untuk belajar ke orang lain 

13.  Percaya pada Allah SWT, bagi saya …  

a. Saya sangat meyakininya 

b. Saya tidak meyakininya 

c. Saya ragu-ragu dalam meyakininya 

d. Saya masih belajar dalam meyakininya 

14.  Mempercayai adanya malaikat, bagi saya… 

a. Tidak mempercayainya 



b. Wajib mempercayainya 

c. Ragu-ragu akan keberadaanya 

d. Terkadang mempercayainya terkadang tidak  

15. Jika ada orang kafir yang mencela agama Islam, sikap yang paling tepat kamu 

tunjukkan adalah... 

a. Mencela balik agama nya  

b. Mengajak berantem di luar rumah 

c. Memberitahukannya dengan amarah 

d. Sabar dan memberi tahu tentang islam itu baik 

16. Jika kamu tidak bisa menjawab soal pada saat ujian, maka apa yang kamu 

lakukan... 

a. Bersedih  

b. Belajar dan menyesal jika ada yang salah jawab 

c. Berdoa dan belajar untuk ujian selanjutnya  

d. Tidak peduli yang berlalu biarkan berlalu 

17. Apabila kamu ditimpa suatu musibah, maka sikap yang harus kamu tunjukkan 

ialah... 

a. Berdoa dan mengadu kenapa musibah ini sangat berat 

b. Marah pada allah swt 

c. Berdoa dan bertawakal setiap musibah ada jalan keluarnya 

d. Tidak melakukan apa-apa  

 

18. Bagaimana sikap kamu dalam beriman kepada kitab Al-Qur’an 

a. Tidak mempercayai isi kandungan di dalamnya 

b. Berusaha memahami isi kandungan didalamnya  

c. Percaya dan selalu memahami isi kandungannya dan melaksanakan perintahnya 

beserta larangannya 

d. Kadang mempercayai terkadang tidak  

19. Apa yang kamu lakukan jika kamu belum paham tentang beriman pada hari 

kiamat? 

a. Mempercayainya dengan belajar dan mencari guru untuk membimbing  

b. Tidak melakukan apa-apa 

c. Hanya mempercayai saja dan tidak takut pada hari kiamat 

d. Menakut-nakuti untuk tidak percaya pada hari kiamat 

20. Bagaimana sikap kamu apabila temanmu meragukan salah satu dari rukun iman... 

a. Menghujatnya dengan cacian  

b. Memberitahukannya dengan marah-marah 

c. Memberitahukannya apa yang kita ketahui 

d. Memberitahukannya dan menjelaskan secara menyeluruh  

21. Apakah anda pernah bertanya tentang Aqidah kepada guru ketika di sekolah ? 
a. Selalu bertanya ketika ada hal yang baru 
b. Tidak pernah bertanya  
c. Pernah bertanya ketika disuruh guru bertanya 
d. Tidak pernah terkadang bertanya pada teman  

22. Setelah mempelajari iman kepada hari akhir saya menjadi… 



a. Tidak memperdulikannya 
b. Ragu-ragu ingin mempelajarinya 
c. Semakin ingin mempelajarinya agar dapat meneguhkan iman 
d. Terkadang ingin mempelajarinya tapi terkadang tidak 

23. Ketika kamu melakukan maksiat maka yang pertama kamu pikir adalah 
a. Tidak ada yang tahu dan melanjutkannya 
b. Terkadang tahu kita diawasi oleh Allah SWT tapi tetap dilaksanakan 
c. Mengetahui kita selalu diawasi maka, saya memohon ampun dan bertobat 
d. Selalu melihat orang lain dibanding memikirkan Allah SWT 

24. Dalam situasi teman butuh pertolongan kita maka sikap kita harus… 
a. Menolongnya dengan pamrih 
b. Menunggu orang lain yang menolong 
c. Tidak menolongnya 

d. Menolongnya dengan rasa ikhlas dan tidak pamrih 
25. Ketika di kelas menerima suatu masalah biasanya kita dan teman-teman akan 

a. Tidak mempedulikannya 
b. Menambahkan masalah yang baru 
c. Bermusyawarah dengan teman-teman 
d. ikut bermusyawarah ketika ada yang megajak saja 

26. ketika anda menolong teman di sekolah sikap kamu 
a. biasa saja  
b. senang dan tidak mengharapkan sesuatu 
c. senang karena dengan harapan diberi sesuatu 
d. tidak acuh karena menolong dengan terpaksa 

27.  ketika sifat pesimis datang saat setelah ujian maka tindakan yang kamu ambil… 

a. Tambah pesimis dan tidak ingin memikirkan kedepannya 

b. Berdoa dan terus belajar 

c. Akan berdoa diberi yang terbaik tanpa berusaha  

d. Terus belajar dengan giat walau tanpa doa 

28. Ketika terdapat teman di kelas yang mengutarakan suatu pendapat saya merasa… 

a. Berdiam saja dan tidak berkomentar  

b. Biasa saja dan memprovokasi ke yang lainnya 

c. Iri dan dengki  

d. Senang dan ingin seperti dia  

29. Ketika guru sedang mengajak berdiskusi dan terdapat perbedaan pendapat maka hal 

yang kamu lakukan … 

a. Tidak mempedulikannya  

b. Mendengarkan dan mengutarakan pendapat saya  

c. Diam dan Mendengarkan pendapat orang lain saja 

d. Mengutarakan pendapat saya tanpa mendengarkan yang lainnya. 

30. Ketika tidak mengetahui pelajaran dan sedang tidak ada guru biasanya saya … 

a. Menanyakan pada teman yang paham  

b. Menunggu guru dan bertanya 



c. Ke perpustakaan dan mencari tahu sendiri 

d. Tidak berbuat apa-apa 

 

 

 

 

No Skor Jawaban tiap Item 

40 30 20 10 

1 D A B C 

2 C B A D 

3 A C D B 

4 B D C A 

5 C D B A 

6 D C B A 

7 D B C A 

8 D B A C 

9 B D A C 

10 D A B C 

11 D A C B 

12 A D B C 

13 A D C B 

14 B D C A 

15 D C B A 

16 C B A D 

17 C A D B 

18 C B D A 

19 A C B D 

20 D C B A 

21 A D C B 

22 C D B A 

23 C B A D 

24 D A B C 

25 C D A B 

26 B A C D 

27 B C D A 

28 D A C B 

29 B C D A 

30 C A B D 

  

 


