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ABSTRAK 
 

Hayunimas, Ade Hutami, D71213071, 2017. Korelasi  Pembelajaran  Pendidikan  

Agama Islam (PAI) dengan Amal Keagamaan Peserta Didik di SMK YPM  

11 Wonoayu kabupaten Sidoarjo.  

Pembimbing : (1)Drs. H. M. Mustofa, SH. M.Ag (2)Dr. H. Ah. Zakki Fuad, M.Ag  

Kata Kunci : Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), Amal Keagamaan 

Peserta Didik 

 

Amal keagamaan sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Amal 

keagamaan mencakup Akidah, Syariah, dan Akhlak. Dalam hal ini orang dapat 

dikatakan amal keagamaannya baik apabila dalam menjalani kehidupan sehari-hari 

sesuai dengan sumber hukum Islam yakni AlQur’an dan Hadist. Dalam hal ini 

pembelajaran adalah upaya membelajarkan peserta didik. Dari makna ini, 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

membentuk peserta didik yang lebih berkualitas yang menjadi hamba Allah (taat 

beribadah), mengantarkan subjek didik menjadi khalifah Allah fi Al- Ardh, untuk 

memperoleh kesejahteraan dunia akhirat, yakni sesuai dengan tujuan utama 

Pendidikan Agama Islam.Oleh karena itulah, penulis melakukan penelitian tentang 

Korelasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Amal Keagamaan 

Peserta Didik di SMK YPM 11 Wonoayu kabupaten Sidoarjo.  

Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah tentang bagaimana 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), bagaimana amal keagamaan peserta 

didik, serta bagaimana korelasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan 

amal keagamaan peserta didik di SMK YPM 11 Wonoayu kabupaten Sidoarjo..  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik statistik korelasi product 

moment. Sedangkan metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 1) 

Interview, 2) Observasi, 3) Dokumentasi dan 4) Angket.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMK YPM 11 Wonoayu kabupaten Sidoarjobaik yakni hasil angket 

menunjukkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) sebesar 76%. Sedangkan 

amal keagamaan peserta didik di SMK YPM 11 Wonoayu kabupaten Sidoarjo baik, 

hal ini bisa dilihat dari angket tentang akhlak peserta didik sebesar 77%.  

Berdasarkan perhitungan product moment bahwa terdapat korelasi positif 

antara pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan amal keagamaan peserta 

didik menunjukkan tingkat korelasi r sebesar 0,271dan r square (koefisien 

determinasinya) adalah 0,073. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan amal keagamaan peserta didik sebesar 7,3%. 

Sedangkan faktor-faktor lain adalah pribadi diri peserta didik, lingkungan keluarga, 

serta lingkungan masyarakat, dan sebagainya. 
 


