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ABSTRAK

: Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Sikap Siswa 
Muslim Dalam Mentaati Tata Tertib Sekolah Kelas XI SMA Negeri 1 Sewon, 
Bantul, Yogyakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Yogyakarta: Program 
Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Yogyakarta, 2014.

Latar belakang masalah penelitian ini mengenai tingkat religiusitas pada 
remaja khususnya siswa muslim di mana dapat berpengaruh terhadap sikapnya
dalam mentaati tata tertib sekolah. Pada umumnya, remaja yang memiliki tingkat 
religiusitas tinggi, maka remaja akan menunjukkan sikap ke arah hidup yang 
religius pula sehingga selalu mematuhi tata tertib sekolah, sebaliknya remaja yang 
memiliki tingkat religiusitas rendah, mereka akan menunjukkan perilaku ke arah 
hidup yang jauh dari religius pula dan cenderung lebih sering melanggar tata tertib 
sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat religiusitas siswa kelas 
XI, sikap siswa muslim kelas XI, serta ada tidak pengaruh tingkat religiusitas 
yang signifikan terhadap sikap siswa muslim kelas XI SMA Negeri 1 Sewon, 
Bantul, Tahun Pelajaran 2013/2014.

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 
menggunakan metode teknik random sampling yaitu proses pemilihan sampel 
penelitian diambil 25 % dari total 273 siswa kelas XI SMA N 1 Sewon, Bantul, 
Yogyakarta tahun pelajaran 2013/2014 yaitu diperoleh sebanyak 69 siswa. 
Pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, angket, 
wawancara, serta dokumentasi. Untuk uji validitas menggunakan rumus product 
moment dari Pearson, sedangkan untuk reliabilitas instrument menggunakan 
rumus dengan bantuan komputer program SPSS versi 16.0. 
diperoleh ke-20 pernyataan instrument dari kedua angket yaitu (1) mengenai 
tingkat religiusitas sebagai variabel X (2) mengenai sikap siswa muslim dalam 
mentaati tata tertib sekolah sebagai variabel Y dinyatakan valid dan reliable untuk 
penelitian. Sedang, untuk teknik analisis data guna mengetahui tingkat religiusitas 
dan sikap siswa dalam mentaati tata tertib digunakan standart deviasi, selanjutnya
mengetahui pengaruh tingkat religiusitas terhadap sikap siswa dalam mentaati tata 
tertib dengan menggunakan teknik analisis korelasional product moment.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tingkat Religiusitas 
Kelas XI SMA Negeri 1 Sewon, Bantul, Yogyakarta termasuk dalam kategori 
71,0 %. (2)  Sikap Siswa Muslim kelas XI SMA N 1 Sewon, Bantul, Yogyakarta 
termasuk dalam kategori 75,4 %. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara tingkat 
religiusitas terhadap sikap siswa dalam mentaati tata tertib sekolah siswa kelas XI 
SMA N 1 Sewon, Bantul Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis 
product moment yang menunjukkan bahwa nilai 0,232 pada taraf signifikansi 5 % 
dan 0.302 pada taraf 1 %. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggat 
religiusitas dalam diri siswa, maka semakin tinggi pula sikap siswa dalam 
mentaati tata tertib sekolah mereka. (4) Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan tingkat religiusitas siswa yaitu antara lain dengan memberikan 
keteladanan yang baik, penerapan kegiatan keagamaan, pujian dan hukuman.


