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PENGARUH PEMBELAJARAN ‘AQIDAH DALAM PEMBENTUKAN 

KARAKTER SISWA KELAS X TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR) 

SMK MUHAMMADIYAH  REMBANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

ABSTRAK 

 

Pembelajaran ‘aqidah merupakan hal yang berpengaruh untuk membentuk 

karakter yang baik pada siswa. Karena ‘aqidah adalah landasan untuk semua umat 

muslim dalam berprilaku dalam kehidupan sehari-hari, dengan berpedoman pada 

al-Qur’ān dan as-Sunah. Begitu juga karakter merupakan sesuatu kepribadian baik 

yang harus dimiliki setiap manusia. Dengan adanya pembentukanan karakter yang 

ada di SMK Muhammadiyah Rembang salah satunya melalui pemebelajran 

‘aqidah, sehingga dapat membentuk siswa akan  terbiasa dengan sesuatu yang 

tidak didapatkan di rumah dan di lingkungan seperi terbiasa sholat tepat waktu 

dan berjama’ah, membaca al-Qur’ān, jujur, disiplin, menjaga lingkungan dll.  

Adapun perumusann masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh pembelajran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas X TKR ,  

apa hal yang mendorong dalam pembentukan karakter di kelas X TKR melalui 

Pembelajran ‘aqidah , dan kendala apa yang dihadapi dalam pembentukan 

karakter melalui Pembelajaran ‘aqidah yang di selenggarakan di sekolah SMK 

Muhammadiyah Rembang.  

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah siswa kelas X TKR. Jenis 

penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

pengumpulan datanya mengunakan angket, wawancara, observasi, dokumentasi 

dan analisis data.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelejaran 

aqidah dalam pembentukan karakter, mengetahui hal yang mendorong dalam 

pembentukan karakter, dan faktor kendala yang dihadapi dalam pembentukan 

karakter di kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembang. Dari hasil penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh kuat pembelajaran ‘aqidah dalam 

pembentukan karakter kelas X TKR di SMK Muhammadiyah Rembang dengan 

faktor pendorong dan faktor kendala yang dihadapi. Dari hasil uji signifikan 

dugaan sementara Hipotesis diketahui Ha (Hipotesis Alternatif) bahwa pengaruh 

pemebelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas X TKR SMK 

Muhammadiayah diterima, dan Ho (Hipotesis Nihil) bahwa tidak dapat pengaruh 

pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas X TKR SMK 

Muhammadiyah Rembang ditolak Dengan terbentuknya karakter siswa maka 

dapat membentuk lulusan yang mampu menghadapi tantangan diluar dengan 

memiliki karakter yang baik dengan berpedoman hidup sesuai dengan syari’at 

islam.  

 

Kata Kunci : Pembelajaran‘aqidah, Karakter 
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ABSTRACT 

 

The learning of ‘aqidah (Islamic creed) is very influential to form a good 

character in the students because ‘aqidah is a base for all Muslims in behaving in 

the daily life, by being based on al-Qur’ān and as-Sunah. So is the character, 

character is a good personality that must be owned by every person. One of ways 

to form character in SMK Muhammadiyah Rembang is through the learning of 

‘aqidah, therefore, it can shape the students to be accustomed to something they 

did not get in their home and their environment such as being accustomed to pray 

on time and to pray in congregation, to recite al-Qur’ān, to be honest, to be 

disciplined, to preserve the environment, etc.  

Meanwhile, the problem statements in this research are: how is the 

influence of the learning of ‘aqidah in forming the character of the 10th grade of 

TKR. What is the motivator in forming the character the 10th grade of TKR 

through the learning of ‘aqidah. And whatare obstacles faced in forming the 

character through the learning of ‘aqidah held in SMK Muhammadiyah Rembang. 

In this research, the objects are the students of the 10th grade of TKR. 

Type of the research is a field research by using a quantitative approach. The 

method of data collection used questionnaire, interview, observation, 

documentation, and data analysis.  

The purposes of this research are to know the influence of the learning of 

‘aqidah in forming the character, to know the supporting factors in forming the 

character, and to know the obstacles faced in forming the character in the 10th 

grade of TKR of SMK Muhammadiyah Rembang. From the results of the 

research, in can be concluded that there is a strong influence of the learning of 

‘aqidah in forming the character of the 10th grade of TKR in SMK 

Muhammadiyah Rembang with the supporting factors and the in hibiting factors 

faced. From the test result of significant conjectures while the hypothesisis know 

Ha (Alternative Hypothesis) that the influence of learning ‘aqidah in forming the 

character the students of the 10th grade of TKR SMK Muhammadiyah Rembang 

received, and Ho (Null hypothesis) there is no influence of learning ‘aqidah in 

forming the character the student of the 10th grade of TKR SMK Muhammadiyah 

Rembang rejected. By forming the students’ character, it can create graduates who 

are able to face the challenges outside by having a good character with a life 

guidance based on Islamic sharia.  

 

Keywords: The learning of ‘aqidah, Character 

 

1. PENDAHULUAN  

 Menurut bahasa ‘aqidah yaitu Keyakinan. Sedangkan secara istilah 

menurut Hasan Al Banna ‘aqidah Islam adalah sesuatu yang wajib diyakini 

kebenarannya oleh hati manusia, yang mendatangkan ketentraman jiwa, dan 
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yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan
1
.  Mengikuti segala ajaran 

yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan 

baik melalui Akhlak atau petunjuk Beliau dengan berpedoman kepada al-

Qur’ᾱn dan as-Sunah. 

 Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak 

atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain
2
. 

 Dengan demikian pembentukan karakter melalui 

pembelajaran‘aqidah adalah dengan tujuan membentuk watak dan 

menanamkan iman bagi peserta didik  yang diberikan guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar pembelajaran‘aqidah. Membentuk karaker melalui 

pembelajaran‘aqidah siswa kelas X TKR SMK Muhamadiyah Rembang, di 

latar belakangi bahwasanya sangatlah penting pembelajaran‘aqidah di berikan 

pada peserta didik untuk menanamkan iman, islam, dan ihsan yang berguna 

sebagai landasan pada diri peserta didik dari kultur budaya yang berkembang 

di rembang, dan sebagai pegangan peserta didik dari kerasnya tantangan hidup 

yang sangat mudah menggoyahkan iman dan islam peserta didik.    

 Untuk menghadapi hal yang seperti di atas, SMK Muhamadiyah 

Rembang berusaha mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, beriman 

dan bertaqwa  yang mana sesuai dengan visi misi sekolahan. Sampai saat ini 

pembentukan karakter yang diterapkan melalui pembelajaran ‘aqidah di SMK 

Muhamadiyah Rembang dilaksanakan pada proses KBM pembelajaran‘aqidah 

dan pembentukan karakter yang dilaksakan pada pembiasaan setiap hari di 

sekolah. 

 Bahwasanya pembentukan karakter melalui pembelajaran‘aqidah 

tersebut di laksanakan dalam waktu 90 menit satu kali tatap muka dalam satu 

minggu merupakan waktu yang singkat bagi guru,  jadi guru harus 

memaksimalkan waktu untuk menanamkan keimanan dan keislaman pada 

                                                             
1
 Sudarno Shobron, dkk, Studi Islam 1 (Surakarta: LPIK, 2013),  hlm. 2.  

2
Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter:Membangun Peradaban Bangsa. 

(Surakarta;Yuma Pustaka,2010), hlm.13. 
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peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki material, sebagai bahan dalam 

menghadapi tantangan di luar.  

 Disini penulis menjadikan SMK Muhamadiyah Rembang  sebagai 

tempat pengamatan penulis, sebab di SMK Muhamadiyah Rembang dalam 

pembentukan karkter siswa melalui mata pelajarn ‘aqidah. SMK 

Muhamadiyah Rrmbang sebagai salah satu sekolah swasta islam di rembang 

di bawah naungan Muhamadiyah yang mengalami kemajuan sangat pesat 

yang membentuk siswa mampu bersaing dalam dunia kerja  secara global 

yang di bekali denga akhlak mulia, keimanan, dan ketaqwaan. Sehingga 

penulis ingin tahu dari pembelajaran‘aqidah di SMK Muhamadiyah Rembang 

dalam pembentukan karakter.  

 Dari uraian latar belakang di atas, sehingga penulis ingin 

membahas tentang bagaimana pengaruh pembelajaran ‘aqidah dalam 

pembentukan karakter. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) karena 

penelitian ini memperoleh inforamsi data langsung diperoleh dari objek 

penlitian. Jika dilhat dari pendekatan penelitian, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan  penelitian  kuantitati yang bersifat korelasi. Adapun sumber 

data dari informasi sumber data primer dan sekunder. Objek penelitian kelas X 

TKR, dengan diambil sempel 15% dari jumlah kelas X TKR. Metode 

pengumpulan data dengan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Tempat penelitian ini terletrak di SMK Muhamadiyah Rembang yang 

beralamat di jl. Dr.Sutomo 47 Rembang. subek penelitian penmgaruh 

pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas X TKR di 

SMK Muhammadiyah Rembang. Dalam karya ilmiah ini penulis hanya 

mengambil proses pembentukan karakter melalui pembelajran ‘aqidah. 

Rumus untuk mengetahui korelasi antara variabel X dan Y adalah
3
  

                                                             
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: ALFABETA,2013), hlm. 255.  
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rxy = 
              

                            
 

 

untuk menguji signifikan hipotesis menggunakan rumus t hitung dan 

mneginterprestasikan pada tabel r produk moment sebagai hasil dari t tabel. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SMK Muhammadiyah Rembang merupakan sekolahan yang berbasis 

Islam di bawah naungan Muhammadiyah. Alamat SMK Muhamadiyah 

Rembang Jalan Dr. Sutomo 47 ds.Sdowayah Rt/Rw 03/03, kecamatan 

Rembang, Kab.Rembang. Jawa Tengah.  

Di SMK Muhammadiyah memiliki jumlah Guru 41, dengan jumlah 

siswa 908. Terdapat 3 juruan, teknik jaringan komputer, teknik kendaraan 

ringan, teknik sepeda motor.  

3.1 Pengaruh Pembelajaran ‘aqidah dalam Pembentukan Karakter Siswa  

Dari hasil penghitungan menggunakan rumus r produk moment 

diketahui nilai rxy=0,78, sehingga dapat diketahui dari hasil nilai rxy 

tersebut dilihat dalam tabel interprestasi kasar/sederhana korelasi antara 

variabel X dan variabel Y bahwa terdapat pengaruh kuat pembelajaran 

‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas X TKR.  

Setelah diketrahui nilai rxy penulis melakukan uji signikfikan 

hipotesis dengan cara menghitung thitung. Sebelum menghitung thitun maka 

dicari terlebih dahulu df yaitu jumlah sampel dikurang 2 (jumlah variabel). 

Kemudian menghitunng thitung dalam penelitian ini thitung adalah 6,531. 

Membandingkan nilai thitung denagn ttabel. Taraf signifikan 5% adalah thitung ≥ 

ttabel = 6,531≥ 0,361. Adapun untuk taraf signifikan 1% adalah thitung≥ttabel = 

6,531≥ 0,463. Sehingga Ho yang menyatakan tidak terdapat pengaruh 

pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter kelas X TKR SMK 

Muhamadiyah Rembang ditolak. Ha yang menyatakan terdapat pengaruh 

pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas X TKR 

SMK Muhamadiyah diterima.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa signifikan baik 5% 

maupun 1%, pengaruh pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter 

siswa kelas XTKR di SMK Muhamadiyah rembang signifikan.  

3.2 Faktor Pendorong dalam Pembentukan Karakter Melalui 

Pembelajaran ‘aqidah 

3.2.1 Dalam proses belajar mengajar guru memanfaatkan fasilitas 

dengan baik, dengan menggunakan fasilitas yang ada guru dapat 

menyampaiakn materi dengan media pembelajaran sehingga 

siswa dapat menerima materi dan bahkan melihat beberapa realita 

yang ada. Sehingga, siswa memahami materi dan merealisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari  

3.2.2 Pembelajran ‘aqidah dan pembiasaan di sekolah dengan 

dukungan semua pihak sekolah, lingkungan bermain, keluarga , 

penerapan 18 nilai karakter tersampaikan kepada siswa, meskipun 

belum semua siswa menerapkan dan belum semua nilai tertanma 

kepada siswa. Karena pembentukan karakter siswa tidaklah muda, 

membutuhkan waktu yang lama.  

3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Pembentukan Karakter Melalui 

Pembelajaran ‘aqidah  

Meskipun karakter siswa mulai terbentuk namun ada beberapa 

kendala yang dihadapi seperti, teladan yang diberikan keluarga untuk 

anak, kultur budaya yang ada, kesadran siwa yang kurang. Dengan 

beberapa kendala yang dihadapi sekolah dan khususnya guru PAI 

mempunyai beberapa solusi dengan cara pembiasaan dan melakukan 

sistem acak di kelas, juga memberikan apresiasi untuk siswa yang 

berprestasi.  

Di SMK Muhamadiyah Rembang menekankan pada nilai karakter 

religius sebagai sekolah yang islami di bawah naungan muhamadiya, 

dengan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar dengan meluruskan 

‘aqidah siswa dari kultur budaya yang berkembang di lingkungan. Niliai 

jujur yang harus dimiliki setiap siswa sehingga SMK Muhamadiyah 
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Rembang membiasakan siswa untuk selalu jujur karena ini juga sangat 

berpengaruh untuk masuk dalam dunia kerja dan untuk kehidupan sehari-

hari dalam lingkungan masyarakat. Nilai disiplin yang diterapkan sekolah 

untuk membentuk siswa disiplin sebagai bekal siswa supaya mampu 

diterima di masyarakat. Sekolah juga menanamkan 18nilai karakter lainya 

dengan tujuan memiliki siswa yang mempunyai karakter baik , 18 nilai 

karakter itu adalah  toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebnagsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

komunikaif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan tanggung jawab. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

‘aqidah dalam pemebentukan karakter siswa kelas X TKR SMK 

Muhamadiyah Rembang dengan jumlah siswa 198 anak, dalam penelitian ini 

di gunakan 30 responden untuk mengetahui hasil pengaruh pembelajaran 

‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa, berdasarkan analisis diatas dapat 

disimpulkan antara lain : 

Dapat diketahui korelasi antara variabel X ( pembelajaran ‘aqidah) 

dengan variabel Y ( pembentukan karakter) adalah 0,78. Bahwa hasil 0,78 

dalam tabel pedoman koefesien relasi adalah kuat. Disimpulkan bahwa 

pengaruh kuat pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas  

X TKR di SMK Muhamadiyah Rembang. Terdapat pengaruh yang signifikan 

pembelajaran ‘aqidah terhadap pemebntukan karakter siswa kelas X TKR 

SMK Muhamadiyah Rembang tahun pelajaran 2016-2017. Dapat dilihat dari 

hasil pengujian hipotesis menggunakan ujin analisis sederhana  t hitung lebih 

besar dart t tabel . taraf siginifikan 1% adalah 6,531≥ 0,463 dan dalam 

siginifikan 5% adalah 6,531≥ 0,361.  

Dengan demikian Ha (Hipotesisi Alternatif) pada dugaan sementara 

bahwa terdapat pengaruh pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter 

siswa kelas X TKR SMK Muhammadiyah Rembang diterima. Pada Ho 

(Hipotesis Nihil) dugaan sementara bahwa tidak terdapat pengaruh 
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pembelajaran ‘aqidah dalam pembentukan karakter siswa kelas X TKR SMK 

Muhammadiyah Rembang di tolak.  

Dalam pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran ‘aqidah 

terdapat beberapa pendukung dalam pelaksanaanya, misalnya; fasilitas yang 

diberikan sekolah, guru yang mampu  dijadikan teladan.  

Kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter melalui 

pembelajaran ‘aqidah adalah: kultur budaya yang ada di rembang, lingkungan 

keluarga yan tidak mendukung dengan pembiasan prilaku terpuji, lingkungan 

bermain, lingkungan masyrakat, dll.  

Jadi dapat di simpulkan bahwa pembelajaran ‘aqidah  yang diberikan 

disekolah  sedikit banyak berpengaruh dalam karakter siswa di kelas X TKR 

SMK Muhamadiyah Rembang.  

Untuk meningkatkaan proses pemebntukan karakter , tetap 

mempertahankan tata tertib yang ada, dan selalu membentuk siswa yang sesuai 

dengan visi misi yang ada. 

Saran unuk guru anatara lain:Selalu meningkatkan pembelajaran 

‘aqidah dengan menggunkana metode yang dapat dipahami dan diterima 

dengan cepat siswa. Menjadi guru ‘aqidah yang memberikan tauladan kepada 

siswanya. Guru harus mampu membawa siswa nyaman dalam belajar ‘aqidah.  

Siswa  

Saran untuk siswa antara lain: Siswa agar bersungguh-sungguh dalam  

mempelajari ‘aqidah. Siswa lebih meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah 

sebagai media pembentukan karakter siswa.. Siswa lebih meningkatkan  

tanggung jawab sebagai bentuk prilaku amanah.  
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