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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai salah satu bidang unggulan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Universitas Lambung Mangkurat (2011) adalah manajemen lahan basah (wet land 

management), hal ini selaras dengan kondisi geografis dan demografis 

Kalimantan Selatan yang didominasi oleh bantaran sungai terutama rawa dan 

lahan gambut. Berbicara tentang bantaran sungai tidaklah semata-mata 

mengetengahkan tentang pengelolaan yang bersifat materi fisik manajemen 

bantaran sungai, tetapi juga akan berbicara sosial kultural masyarakat setempat 

yang berdomisili di lingkungan tersebut. 

Pendefinisian yang lebih luas peranan nilai-nilai kebudayaan dan agama 

yang dianut masyarakat berkenaan dengan wilayah geografis menyangkut aspek-

aspek teknologi, pola sosialisasi, pengembangan identitas, jaringan kekerabatan, 

kebiasaan kerja, sistem sosial dan keluarga, serta keyakinan dan praktik 

keagamaan individu dalam masyarakat tersebut (Pittu Laungani, 2004: 15-19). 

Suku Banjar (Urang Banjar ) merupakan penamaan yang khusus terhadap 

masyarakat pribumi bantaran sungai di Provinsi Kalimantan Selatan. Hampir 

secara keseluruhan nilai-nilai kebudayaan dan agama yang dianutnya bercirikan 

kultural masyarakat bantaran sungai. Bahkan salah satu keterampilan (teknologi 

tradisional) mereka adalah mengolah lahan pasang surut menjadi kawasan budi 

daya pertanian dan permukiman, Kota Banjarmasin sendiri sebagai ibu kota 

provinsi Kalimantan Selatan didirikan di atas lahan pasang surut (Patrice Levang 

dalam www.wikipedia.org.suku banjar [diakses 23 April 2012]). 

Nilai-nilai kebudayaan dan agama diwarisi secara langsung melalui 

pendidikan. Oleh karena itu, peranan aspek pendidikan secara umum dalam 

kerangka pendidikan pada jalur formal dalam upaya mensejahterakan masyarakat 

bantaran sungai dalam kerangka manajemen bantaran sungai merupakan sesuatu 

yang terpadu. Ditilik dari segi etnologi suku Banjar adalah suku bangsa atau 

etnoreligius muslim, yang menjadikan Islam sebagai identitas kebudayaan dan 



kesukuan mereka secara utuh (Zulyani Hidayah, 1997). Kenyataan ini sangat unik 

dan khas bila dibandingkan dengan suku-suku lainnya di Indonesia yang baru 

belakangan menjadikan agama Islam sebagai identitas kesukuan. 

Konselor sekolah atau guru BK merupakan pendidik yang berperan 

melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan pelayanan BK dan menyediakan 

unsur-unsur di luar individu yang dapat dipergunakan untuk memperkembangkan 

diri siswa (Surya Dharma, 2013). Memperkembangkan diri yang dimaksud 

berbeda dengan guru karena konselor yang  tidak  menggunakan materi  pelajaran 

sebagai  konteks layanan, ke dalam wilayah layanan guru yang menggunakan 

mata pelajaran sebagai konteks pelayanan. Dengan kata lain, sesungguhnya 

penanganan pengembangan diri lebih banyak terkait dengan wilayah layanan 

guru, khususnya melalui pengacaraan berbagai  dampak  pengiring  (nurturant  

effects) yang relevan, yang dapat dan oleh karena itu perlu, dirajutkan ke  dalam  

pembelajaran yang  mendidik yang  menggunakan mata pelajaran sebagai konteks 

layanan. Meskipun demikian, konselor memang juga diharapkan untuk berperan 

serta dalam bingkai  layanan  yang  komplementer  dengan  layanan  guru, bahu 

membahu dengan guru termasuk dalam pengelolaan kegiatan  ekstra  kurikuler 

(Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 

2007).    

Kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat bantaran sungai 

suku Banjar adalah dengan melibatkan bimbingan dan konseling dengan cara 

memenuhi tuntutan nilai-nilai budaya suku Banjar pada religusitas Islam sebagai 

normatif tunggal mereka sesuai tuntutan lingkungan. Dalam ranah aspek 

pendidikan bimbingan dan konseling  lebih menonjol dan terdepan berhadapan 

dengan nilai-nilai lingkungan. 

Nilai religiusitas merupakan nilai-nilai abadi yang sesuai dengan fitrah 

insaniah yang dimaksud, adalah nilai-nilai agama. Sebab, fitrah manusia adalah 

makhluk beragama. Syamsu Yusuf LN & Juntika Nurihsan (2005: 135) 

menjelaskan bahwa secara hakiki, manusia adalah makhluk beragama 

(homoreligius), yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan 

menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta sekaligus 



menjadikan kebenaran agama sebagai rujukan sikap dan perilakunya. 

Bimbingan dan konseling melalui program-program bimbingan dan 

konseling mampu bersentuhan dengan nilai-nilai abadi ini dapat dibayangkan 

kemudian tentu mampu melahirkan dampak yang sangat signifikan. Program 

bimbingan dan konseling yang komprehensif secara keseluruhan dengan nilai 

lingkungan sosial budaya, juga komprehensif dengan nilai agama dalam proses 

pendidikan di institusi pendidikan sekolah menengah membantu pengembangan 

diri melalui potensi fitrah siswa. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum diselenggarakannya penelitian ini adalah mengembangkan 

program bimbingan dan konseling dengan menggunakan pendekatan Alqur’an 

untuk memaksimalkan potensi fitrah siswa, yang sesuai dengan kondisional 

religius Islam masyarakat bantaran sungai suku Banjar pada tingkat SMA. 

Keluaran atau produk yang dihasilkan berupa buku teks, inventori need 

assesment, dan softwere pengaplikasian program bimbingan dan konseling 

pendekatan Qur’ani. Secara khusus tujuan penelitian terdiri dari: 

1. Menyusun program bimbingan dan konseling yang mampu 

mengakomodir potensi fitrah siswa sebagai potensi dasar yang sesuai 

dengan petunjuk Alqur’an dan Assunah. 

2. Mengembangkan instrumen non tes inventori need assesment siswa 

sesuai dengan bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani 

3. Mengembangkan aplikasi softwere program bimbingan dan konseling 

yang berkarakter sesuai dengan kondisional budaya lokal yaitu pada sisi-

sisi nilai religius lingkungan Islam. 

 

C. Urgensi Penelitian 

Keutamaan penelitian ini secara umum adalah peranan nilai sosial budaya 

dan agama dalam manajemen masyarakat bantaran sungai melalui aspek 

pendidikan pada jalur pendidikan formal dengan mengetengahkan program 

bimbingan dan konseling di SMA. 



Keutamaan secara khusus berupa menonjolkan religiusitas masyarakat 

bantaran sungai  dalam program bimbingan dan konseling  sehingga nilai-nilai 

keagamaan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat 

religius masyarakat Banjar.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini diagendakan dalam jangka waktu tiga tahun berjalan dengan 

rencana umum dapat menghasilkan produk berupa paket pelaksanaan program 

bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani. Sebagaimana yang telah 

diungkapkan pada Bab I Pendahuluan yakni pada subbab tujuan penelitian, maka 

ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun program bimbingan dan konseling yang mampu 

mengakomodir potensi fitrah siswa sebagai potensi dasar yang sesuai 

dengan petunjuk Alqur’an dan Assunah, maka produk atau yang 

dihasilkan berupa buku teks tentang bimbingan dan konseling 

pendekatan Qur’ani. 

2. Mengembangkan instrumen non tes inventori need assesment siswa 

sesuai dengan bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani, maka 

produk atau luarannya berupa instrumen nontes IPLP-Q atau disingkat 

Instrumentasi Pemetaan Layanan dan Potensi Qur’ani.  

3.  Mengembangkan aplikasi softwere program bimbingan dan konseling 

yang berkarakter sesuai dengan kondisional budaya lokal yaitu pada sisi-

sisi nilai religius lingkungan Islam, maka produk atau luaran yang 

dihasilkan adalah Aplikasi Softwere IPLP-Q. 

Adapun secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada pendekatan 

naturalistik yang sering disebut sebagai pendekatan kualitatif. Penentuan 

pendekatan kualitatif karena penelitian ini dimaksud mengungkapkan masalah 

yang diteliti dengan mendeskripsikan secara komprehensif dan mendalam 

jalannya program bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani untuk 

memaksimalkan potensi fitrah siswa SMA. Selain itu pula, dipilihnya pendekatan 

kualitatif mengingat secara substansial penelitian ini mendeskripsikan landasan 

religusitas Islam sekaligus memanfaatkan deskripsi religiustas Islami tersebut 

sebagai pendekatan dalam bimbingan dan konseling yakni potensi fitrah. 



Walaupun demikian, terdapat sejumlah penelitian mengarah pada tema yang 

sama seperti penelitian yang dilakukan di bawah ini.  

1. Penelitian tentang ‘Pendekatan Konseling Qur'ani untuk 

Mengembangkan Keterampilan Hubungan Sosial: Studi Deskriptif-

Analitik tentang Kandungan Nilai Surat Ayat An Nahl 125 dan Ali 

Imran Ayat 159 dalam Konseling pada Pesantren Persatuan Islam 99 

Rancabango Kabupaten Garut’ yang dilakukan oleh Uman Suherman 

(2005: 122) menemukan upaya pengembangan keterampilan sosial akan 

terkait dengan pemahaman dan pengembangan kemampuan fitrah 

manusia. 

2. Pengembangan inventori pengukuran kepribadian religius muslim atau 

Muslim Religiosity-Personality Measurement Inventory (MRPI) yang 

dilakukan oleh Steve Eric Krauss et. al (2005: 131) atas perlunya 

kebutuhan akan pemahaman kepribadian muslim dalam persepektif 

nilai-nilai Islam itu sendiri. 

3. Penelitian tentang ‘Model Konseling Qurani untuk Mengembangkan 

Fitrah Manusia Menuju Pribadi Kaaffah: Uji Coba pada Mahasiswa 

Jurusan Bimbingan dan Konseling Semester Ganjil Tahun 2005 Fakultas 

Ilmi Pendidikan Universitas Negeri Semarang’ oleh Anwar Sutoyo 

(2006:  196-197) menemukan potensi fitrah merupakan potensi yang 

besar sebagai penggerak potensi lainnya untuk diaktifkan seperti 

kecerdasan intuitif (kecerdasan emosional) dan kemampuan membangun 

hubungan vertikal (kecerdasan spritual) juga akan berkembang dengan 

baik pada akhirnya akan memiliki dampak yang meluas pada diri pribadi 

yang bersangkutan. 

4. Penelitian tentang ‘Model Konseptual Konseling Islami dan 

Implikasinya bagi Pengembangan Dakwah: Studi Perspektif Konseling 

Berdasarkan Hakikat Manusia Menurut Ajaran Islam’ oleh M. Jamil 

Yusuf (2007: 205) menemukan fitrah pada dasarnya bermuara dari yang 

baik sehingga apabila konseli menjadi gelisah, khawatir, cemas, dan 

ketakutan termasuk takut mati dan kehilangan apa yang dicintainya 



diakibatkan dorongan material yang terbelenggu oleh sistem nafsani 

yang paling dalam sehingga sulit mewujudkan kecenderungan 

perkembangan yang taat dan tunduk kepada Penciptanya, maka 

bimbingan dan konseling perlu mengembalikan manusia pada substansi 

fitrah yang sewajarnya.  

5. Penelitian tentang ‘‘Program Bimbingan dan Konseling untuk 

Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Sekolah Dasar (Studi 

Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling Berdasarkan Hasil 

Penelitian Inquiry Naturalistic di SDIT Luqmanul Hakim Bandung)’ 

oleh Daaris Tamin (2009: 318-319) menemukan sangat diperlukan 

mengembangkan domain dan standar kompetensi spiritualitas siswa 

disertai indikator-indikatornya sebagai panduan dalam mencapai tujuan 

pendidikan secara umum sehingga mampu mendasari tindakan-

tindakannya dalam mengembangkan kecerdasan spiritual melalui 

domain dan standar kompetensi yang terperinci dan terukur. 

 

B. Tahap dan langkah Penelitian 

Secara umum tahap dan langkah dalam penelitian ini diagendakan 

berlangsung selama tiga tahun. Tahap peneliti yang dimaksud terdiri dari tujuh 

tahap dan dirinci ke dalam sebelas langkah. Tujuh tahap yang dimaksud adalah 

tahap perencanaan awal, tahap peninjauan secara luas, tahap member check, tahap 

perumusan materi dan sosialisasi pelaksanaan program, tahap implementasi 

program BK pendekatan Qur’ani, tahap penganalisaan dan pengolahan data dan 

terakhir tahap semiloka dan penyelenggaraan seminar. 

Adapun langkah penelitian disusun untuk menerjemahkan tahap-tahap yang 

dimaksudkan ke area yang lebih rinci lagi. Rincian sebelas langkah yang 

dimaksud adalah mengembangkan kisi-kisi indikator, menyusun daftar 

pernyataan, membagikan inventori kepada siswa untuk divalidasi dan 

direalibilitasi, memberi penskoran dan standar pemberian interprestasi hingga 

akhirnya dikembangkan pada purwarupa softwere aplikasi inventori, melakukan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah mitra, pelaksanaan pelatihan, uji coba implementasi 



praktek, observasi pelaksanaan, perbaikan, revisi dan evaluasi, penyempurnaan 

program bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani dan pematenan hasil 

penelitian. Berikut ini disajikan dalam bagan tahap penelitian di bawah ini 

Bagan II.1 

Alur Tahap Penelitian 

 

1. Tahap-tahap Penelitian 

a. Tahap perencanaan awal    

Pada tahap ini  orientasi dan  perumusan masalah penelitian  terfokus. Pada 

tahap ini yang dilakukan adalah melakukan  penelaahan literatur utamanya buku 

Bimbingan dan Konseling pendekatan Qur’ani (Alternatif Pendekatan 

Lapangan): Jilid Pertama Bimbingan (2013) sebagai panduan utama tentang 

hakikat bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani, selain literatur itu yang 

dimaksud juga dikaji buku Seri I Kajian Dosen: Pengembangan Daya Bakat 

Kemampuan Manusia (tt) dan Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan dan 

Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 

Rukun Islam (2001) yang khusus menelaah potensi fitrah manusia. Disamping itu 

ditelaah pula dokumen yang dikelurkan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (2007), Rambu-rambu Penyelenggaraan 

Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal sebagai dasar 

penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling. Indikator yang 

diharapkan pada tahap ini adalah  konseptualisasi hipotetik program bimbingan 



dan konseling pendekatan Qur’ani sedangkan luaran yang diharapkan adalah 

desain program bimbingan dan konseling. 

Terhadap tahap perencanaan awal pada tahun pertama sejumlah agenda 

kegiatan telah diselesaikan, diantaranya merumuskan kisi-kisi dan indikator untuk 

mendesain inventori assesment yang kemudian dikompromikan dengan indikator 

bidang bimbingan, indikator pelayanan dan indikator strategi pemberian layanan 

baik pola 17 Plus dan pola Perkembangan Komprehensif. Hasil dari instrumen 

yang disusun ini kemudian dinamakan dengan inventori Instrumentasi Pemetaan 

layanan dan Potensi Qur’ani atau disingkat inventori IPLP-Q. Untuk mendapatkan 

bentuk awal dari IPLP-Q yang dimaksudkan dilakukan judgement instrumen 

IPLP-Q secara berulang-ulang baik dengan internal tim peneliti berupa kepakaran 

kebahasaan dan kepakaran bimbingan dan konseling sendiri. 

b. Tahap peninjauan secara luas  

Peninjauan secara lebih luas dilakukan dengan jalan mengadakan observasi 

lapangan dan penyebaran inventori ke siswa yang sekolah-sekolahnya ditunjuk 

sebagai subyek penelitian dengan maksud mengidentifikasi kapabilitas dan 

kevalidasian inventori yang dirancang dalam berperan sebagai need assesment 

program bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani kepada siswa sekolah 

tersebut, dilakukan penetapan kriteria dan indikator penentuan sekolah dan siswa 

yang menjadi lokasi dan subyek penelitian menjadi lokasi dan subyek penelitan 

yang dimaksud. 

Penelitian tahun pertama dalam merealisasikan rencana ini  memilih subyek 

dan obyek lokasi penelitian dalam 4 (empat) kabupaten dan kota yang berbeda 

yang selaras dengan kriteria masyarakat religius bantaran sungai yaitu Kota 

Banjarmasin pada SMAN 4 Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala pada SMAN 1 

Marabahan, Kabupaten Banjar pada SMAN 1 Mataraman dan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan pada SMAN 1 Daha Utara. Setelah identifikasi kapabilitas 

lapangan pada sekolah yang dimaksud selesai kemudian dilakukan validasi hasil 

data yang didapat. Hasil dari proses ini baik dari tahap satu hingga kedua 

dilaporkan pada ‘Laporan Kemajuan Kedua.’ Data dari sekolah yang menjadi 

subyek penelitian akhirnya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan 



langkah penskoran dan standar pemberian interprestasi  data melalui perumusan 

statistik yang tepat dalam invetori IPLP-Q. Proses dalam mengoperasionalisasikan 

inventori ini dalam komputer dalam tahap ini dikembangkan sebagai prototype 

softwere aplikasi komputer IPLP-Q lengkap dengan konten dan fiturnya. 

c. Tahap member check 

Tahap member check untuk memperoleh tingkat kredibilitas hasil penelitian. 

Esensinya bahwa setiap informasi yang diperoleh mesti mendapatkan pembenaran 

dari sumber informasinya maupun sumber lain. Pelaksanaan  member  check  ini  

dilakukan meliputi  beberapa  kegiatan seperti; informasi yang terkumpul dalam 

catatan lapangan melalui teknik wawancara dan observasi  pada tahap sebelumnya 

dikonformasikan secara langsung kepada sumbernya langsung. 

Tahap  member check direncanakan dilakukan pada tahun kedua, realisasi 

dari pelaksanaan tahap ini diharapkan melalui penyelenggarakan  pengenalan dan 

pelatihan inventori IPLP-Q, softwere IPLP-Q dan program bimbingan dan 

konseling pendekatan Qur’ani. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat terjadi 

melalui kerja sama dengan pengurus ABKIN Provinsi Kalimantan Selatan.  Pada 

saat pelatihan berlangsung dilakukan konfirmasi kepada peserta pelatihan 

terhadap inventori IPLP-Q, softwere IPLP-Q dan program bimbingan dan 

konseling pendekatan Qur’ani. 

d. Tahap perumusan materi dan sosialisasi pelaksanaan program 

Rencana berikutnya dalam tahun kedua adalah tahap perumusan materi dan 

sosialisasi pelaksanaan program. Setelah pelatihan berakhir maka dilakukan 

perumusan materi dan dan sosialisasi program pada sekolah yang peserta 

pelatihan yang dianggap memiliki kemampuan memadai berdasarkan hasil 

pelatihan. Di sekolah yang guru BKnya dipilih maka dilakukan perumusan 

materi-materi  pelaksanaan program yang disesuikan dengan hasil need assesment 

IPLP-Q namun dikembangkan selaras dengan kondisi ril sekolah dan siswa yang 

sebenarnya. Selain itu pula, diselenggarakan acara sosialisasi pelaksanaan 

program kepada warga sekolah khususnya ditujukan kepada guru BK pada 

sekolah masing-masing agar dapat turut andil menyelenggarakan program 

bimbingan dan konseling. Indikator yang diharapkan adalah warga sekolah dan 



guru BK di sekolah tersebut mendapat pengertian yang mendalam tentang 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani, sedangkan 

luarannya kematangan pelaksanaan program bimbingan dan konseling.  

e. Tahap implementasi program BK pendekatan Qur’ani  

Pada tahap ini program mulai dijalankan dan dilaksanakan, apapun yang 

terjadi dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling dirinci dan dan 

dilaporkan dalam laporan observasi dan wawancara yang jelas. Tentu saja yang 

menjadi subyeknya adalah guru BK yang mengimpelentasikan dan siswa sebagai 

sasaran program bimbingan. Ada tiga kondisi pelaporan implementasi program 

yaitu sebelum diselenggarakannya program, pada saat program dilaksanakan dan 

sesudah program dilaksanakan. Tiga kondisi itu merupakan indikator pelaksanaan 

program, sedangkan keluaran tentu saja yang menjadi tema sentral dari pelaporan 

ini adalah pelaporan perkembangan siswa sebelum, saat dan sesudah program 

dilaksanakan. 

f. Tahap penganalisaan dan pengolahan data       

Sesuai dengan tradisi penelitian kualitatif, maka Analisis data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan tradisi penelitian kualitatif, yang dilaksanakan 

sejak awal perolehan data hingga akhir penelitian secara terus-menerus hingga 

datanya sudah jenuh (redundant). Aktivitas umum yang diselenggarakan dalam 

tahap ini adalah pereduksian data yang diperoleh, penyajian data dan terakhir 

adalah verifikasi data. Keteradalan penelitian dilakukan melalui uji kredibilitas 

untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Dalam penelitian ini, 

uji kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan observasi, meningkatkan 

ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan 

mengadakan member check. Uji lainnya adalah melalui uji  transferability  untuk 

mengukur sejauh mana  validitas ekternal penelitian yang menunjukkan derajat 

ketepatan penerapan hasil penelitian dalam situasi, tempat, dan waktu yang 

berbeda. Indikator tahap ini adalah adalah perevisian cara pengimplementasian 

hipotetik program bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani mejadi program 

baku bimbingan dan konseling dan keluaran dari tahap ini adalah laporan tertulis 

hasil penelitian yang diselenggarakan sebagai dasar pembuatan modul program 



bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani. 

g. Tahap semiloka dan penyelenggaraan seminar 

Semiloka diselenggarakan pada sekolah yang menjadi lokasi penelitan, 

dengan adanya acara semiloka diharapkan adanya kesingkronan dan konsisten 

pelaksanaan program BK pendekatan Qur’ani yang diselenggaarakan dengan guru 

BK secara khusus serta personel sekolah pada umumnya, juga pada akhirnya 

dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi masukan pelaporan hasil 

penelitian yang sebelumnya tidak didapatkan. Penyelenggaraan seminar 

dimaksudkan sebagai media yang memfasilitasi hasil yang dicapai dalam bentuk 

sosialisasi dan peluncuran produk inventori, softwere IPLP-Q dan buku teks. 

2. Realisasi Langkah-langkah Penelitian 

  Realisasi langkah-langkah penelitian terdiri dari sebelas langkah yag 

tergolong ke dalam agenda tiga tahun penelitian, langkah-langkah penelitian 

sesuai dengan penggolongan tiga tahun penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Tahun pertama 

Bagan II.2 

Alur Langkah pada Tahun Pertama 

 

Pada tahun pertama yang sekarang tengah dilaporkan terdapat enam langkah 

pelaksanaan yaitu: 

1) Pengembangan kisi-kisi instrumen need assessment. Tujuan langkah ini 

adalah membuat Kisi-kisi dan indikator untuk mendesain inventori IPLP-

Q  didasari  (QS. 25:  63-74) dan selaras dengan indikator bidang 



bimbingan, indikator pelayanan dan indikator strategi pemberian layanan. 

2) Penyusunan butir inventori kisi-kisi instrumen, maka tujuan pada langkah 

kedua ini adalah menyusun daftar pernyataan/inventori dengan seimbang 

antara kisi-kisi indikator inventori satu dengan kisi-kisi indikator lain 

dengan jumlah yang sama. 

3) Membagikan inventori tersebut kepada responden/partisipan siswa SMA 

untuk mendapatkan data. 

4) Memvalidasi dan realibilitas butir pernyataan, dimaksudkan sebagai  

validasi dan realibilitas  terhadap inventori dengan membagikan kembali 

secara berulang-ulang pada beberapa SMA yang berbeda hingga terdapat 

inventori yang benar-benar valid dan realibilitas serta berlaku secara 

permanen. 

5) Menetapkan skor interprestasi IPLP-Q, dimaksudkan untuk menetapkan 

langkah penskoran dan standar pemberian interprestasi  data melalui 

perumusan statistik yang tepat. 

6) Pengembangan prototype atau purwarupa softwere aplikasi komputer 

IPLP-Q lengkap dengan konten dan fiturnya. Pada langkah ini IPLP-Q 

sebagai instrumen yang berfungsi need assessment siswa dapat 

dipergunakan guru BK secara praktis dan efisien.  

b. Tahun kedua 

Bagan II.3 

Alur Langkah pada Tahun Kedua 

 

Pada tahun kedua langkah penelitian terbagi dalam tiga langkah penelitian 

yakni. 



1) Melakukan sosialisasi ke ke sekolah-sekolah mitra terhadap hasil 

prototype (purwarupa) IPLP-Q, bersamaan dengannya terlebih dulu 

disusun modul pedoman pelaksanaan BK Pendekatan Qur’ani diawali 

dengan menulis buku teks. 

2) Uji coba implementasi praktis IPLP-Q di sekolah, namun sebelumnya 

kepada sekolah-sekolah yang ditentukan menjadi mitra diadakan 

pelatihan dalam bentuk lokakarya pemberian pelayanan, strategi layanan, 

teknik layanan, proses konseling dan keterampilan konseling serta 

pemberian media konseling. 

3) Observasi penggunaan IPLP-Q di sekolah mitra secara berkala melalui 

mengadakan pertemuan berkala dengan guru BK/Konselor Sekolah untuk 

membahas taktis lapangan. Hasil data dari observasi penggunaan IPLP-Q 

di lapangan digunakan sebagai evaluasi IPLP-Q sehingga dapat 

dipergunakan untuk saran dan revisi atas penyusunan buku teks, teknis 

instrumen IPLP-Q dan aplikasi softwere komputer.     

c. Tahun ketiga 

Bagan II.4 

Alur Langkah pada Tahun Ketiga 

 

Pada tahun kedua langkah penelitian terbagi dalam dua langkah penelitian 

yakni. 



1) Perbaikan dan penyempurnaan IPLP-Q SMA dan buku teks bimbingan 

dan konseling pendekatan Qur’ani sehingga dapat dipatenkan menjadi 

produk paten. 

2) Mengadakan publikasi, melalui seminar peluncuran produk dan memuat 

hasil pada jurnal. 

   

C. Partisipan Penelitian 

Partisipan yang dimaksud di sini adalah partisipan penelitian yang 

diselenggarakan pada tahun pertama. Prioritas dalam penelitian ditahun pertama 

ditekankan pada pengembangan dan mendesain IPLP-Q sebagai instrumen need 

assessment program bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani, maka secara 

garis besar partisipan penelitian terbagi dua. 

1. Partisipan Penelitian Kepakaran 

Partisipan penelitian kepakaran adalah partisipan penelitian yang berperan 

memberikan masukan, penilaian dan penimbangan (judgment) atas konstruk 

konseptual, penyusunan kisi-kisi indikator (lay out) IPLP-Q dan juga hingga 

butir-butir pernyataan IPLP-Q, secara umum partisipan penelitian kepakaran 

terdiri dari tiga orang ahli. Berikut ini disajikan secara ringkas deskripsi partispan 

penelitian kepakaran. 

Tabel II. 5 

Deskripsi Partispan Penelitian Kepakaran 

Latar Belakang Keilmuan Konsetrasi Peranan Jumlah 

S2 BK Konseling Multikultural Penjudgement substansi 1 orang 

S1 Psikologi 

S2 BK 
Instrumen alat-alat tes 

Penjudgment 

 Indikator Instrumen 

1 Orang 

Doktor Bahasa Indonesia Kontekstual pernyataan 
Penjudgment 

Kebahasaan 

1 Orang 

 

2. Partisipan Penelitian Lapangan   

Partisipan penelitian lapangan adalah partisipan penelitian yang terdiri dari 

siswa SMAN dari empat sekolah yang berbeda dari empat kabupaten dan kota 

Provinsi Kalimantan Selatan, partisipan ini dimaksud sebagai sampel ancang-



ancang pemakai. Diambilnya sampel bersifat stratifikasi-purposif, sampel dari 

empat kabupaten dan kota sesuai dengan empat sekolah yang berbeda, ini didasari 

pada kondisional sosial georafis Provinsi Kalimantan Selatan yang secara umum 

berkultur masyarakat Banjar, pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok utama 

yaitu Banjar Hulu Sungai/Pahuluan, Banjar Batang Banyu dan Banjar Kuala 

(Ninuk Kleden, 2000) sedangkan empat sekolah yang dimaksud terletak diantara 

pembagian sosial georafis Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat ini partisipan 

berperan menyediakan data validasi dan realibilitas. 

Prosedur dalam melakukan uji validasi adalah peneliti mendatangi keempat 

sekolah satu per satu yang diputuskan menjadi lokasi pengambilan sampel dan 

membagikan instrumen yang dimaksud kepada siswa.  

Tabel II. 6 

Deskripsi Partispan Penelitian Lapangan 

Kabupaten/Kota Kode Sampel Sekolah Jumlah Siswa 

Kota Banjarmasin I SMAN 4 Banjarmasin 61 orang 

Kab. Batola II SMAN 1 Marabahan 57 orang 

Kab. Banjar III SMAN 1 Mataraman 41 orang 

Kab. HSS IV SMAN 1 Daha Utara 55 orang 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data dilakukan berbagai teknik, diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1. Analisis kisi-kisi indikator (lay out) dan penyusunan butir-butir 

pernyataan instrumen need assessment IPLP-Q melalui teknik analisis 

diskusi bersama hingga sampai pada pen-judgment-an. 

2. Melakukan uji validasi dan realibilitas terhadap partisipan lapangan dan 

kemudian dianalisis secara statistik menggunakan aplikasi statistik SPSS 

16.0 menggunakan rumusan Alpha Cronbach. 

3.  Pengembangan softwere aplikasi komputer IPLP-Q untuk pembacaan 

data dan ini dilakukan oleh para pakar IT. 

 



BAB III 

KEMAJUAN PENELITIAN 

 

A. Capaian Penelitian  

Capaian penelitian yang diperoleh hingga laporan kemajuan ini dibuat, 

semata-mata bertujuan untuk pembuatan dan pengembangan instrumen nontes 

inventori need assesment IPLP-Q dan mendesain prototype aplikasi softwere 

IPLP-Q. Berdasarkan tujuan yang dimaksud maka tahap dan langkah tahun 

pertama dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Instrumen Need Assessment IPLP-Q 

Tabel III.1 

Pengembangan Instrumen Need Assessment IPLP-Q 

Tahap Langkah 
Realisasi 

(%) 
Keterangan 

Perencanaan Awal 

Pengembangan kisi-kisi 35 % Terkait dengan teknis 

penyalarasan antara 

kisi-kisi dengan butir 

inventori 

Penyusunan butir inventori 50 % 

Capaian Penelitian 85 % 

 

2. Validasi dan Realibilitas Butir Pernyataan IPLP-Q 

Tabel III.2 

Validasi dan Realibilitas Butir Pernyataan IPLP-Q 

Tahap Langkah 
Realisasi 

(%) 

Peninjauan Secara 

Luas 

Membagikan inventori kepada 

partisipan 
100 % 

Memvalidasi dan realibilitas 

butir inventori 
100 % 

Menetapkan skor interprestasi 

IPLP-Q 
100 % 

 

3. Purwarupa Aplikasi Softwere IPLP-Q 



Tabel III.3 

Purwarupa Aplikasi Softwere IPLP-Q 

Tahap Langkah 
Realisasi 

(%) 
Keterangan 

Peninjauan Secara 

Luas 

Pengembangan aplikasi 

purwarupa softwere IPLP-Q 
70 % 

Belum tuntas hanya 

sebatas purwarupa 

belum ke taraf uji 

pemakaian 

Capaian Penelitian 70 % 

 

B. Kendala Penelitian 

Beberapa kendala yang dihadapi selama penelitian antara lain: 

1. Terkendala pada konstruk konseptual yang belum tersedia secara 

komprehensif mengingat penelitian ini bersifat kualitatif dalam rangka 

membangun konsep yang belum dilakukan. 

2. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prinsip 

pendekatan kualitatif sehingga penelitian ini bersifat dinamis,  

kedinamisan penelitian ini menuntut sejumlah fleksibilitas dan 

penyesuaian terhadap kondisional dengan temuan yang tak terduga. 

3. Ketika akan merumuskan inventori ke dalam komputerisasi aplikasi 

maka tuntutan akan standarisasi data secara statistik tak dielakkan, oleh 

sebab itu diperlukan upaya mandiri dalam menentukan standar statistik.    

 

C. Potensi Penyelesaian Penelitian 

Potensi penyelesaian penelitian yang dicapai hingga akhir penelitian 

dilaksanakan yakni sebagai berikut: 

Tabel III.4 

Potensi Penyelesaian Penelitian 

Kegiatan Jadwal Penyelesaian 

Penuntasan pengambilan data ke partisipan terakhir 

SMA Negeri 1 Daha Utara 

Sabtu, 11 Oktober 2014 

Pengolahan data keseluruhan tempat penelitian dari 20-22 Oktober 2014 



empat sekolah yang dijadikan tempat penelitian dan 

menentukan langkah strategis 

Rapat dengan tim IT mendiskusikan purwarupa 

softwere IPLP-Q 

23 Oktober 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengembangan Instrumen Need Assessment IPLP-Q 

Instrumentasi Pemetaan Layanan dan Potensi Qur’ani atau IPLP-Q 

merupakan need assessment yang tengah dikembangkan dalam rangka memetakan 

fokus pemberian layanan yang cocok kepada siswa selaras dengan kebutuhan 

potensi fitrahnya. Untuk tahap awal pengembangan peneliti berkonsentrasi pada 

siswa ditingkat sekolah menengah atas. 

Berbeda dengan instrumen need assesment yang sudah ada, yang hanya 

memetakan kebutuhan prioritas yang sifatnya praktis dibutuhkan siswa dan 

lingkungan yang didasari pada evaluasi atas informasi dari siswa, guru, orang tua, 

dan lainnya anggota masyarakat untuk mengembangkan program bimbingan 

konseling (lihat Campbell & Dahir dalam Susan C. Whiston, 2009: 339). Hal 

yang mendasari keberadaan bimbingan dan konseling adalah upaya proaktif dan 

sistematik dalam memfasilitasi peserta didik mencapai tingkat perkembangan 

yang optimal, pengembangan perilaku efektif, pengembangan lingkungan 

perkembangan, dan peningkatan keberfungsian individu di dalam lingkungannya. 

Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan, yakni 

proses interaksi antara individu dengan lingkungan perkembangan dalam kondisi 

yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan 

tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan perkembangan, membangun 

interaksi dinamis antara individu dengan lingkungannya, membelajarkan individu 

untuk mengembangkan, memperbaiki, dan memperhalus perilaku (Kemendikbud, 

2013: 25), maka IPLP-Q dikembangkan untuk mendeskripsikan potensi fitrah 

siswa sehingga dapat digunakan sebagai data memberikan layanan  bimbingan 

dan konseling pendekatan Qur’ani bagi siswa sekolah menengah atas dengan latar 

belakang muslim. Mengapa demikian? Sebab pada dunia Islam essensi potensi 

fitrah  merupakan inti mendasar hakikat keberadaan manusia di dunia yang 

bermuara pada beriman dan bertakwa kepada Allah. Aspek gerak ini dalam 

kehidupan sehari-hari termaktub dalam enam dasar keimanan (iman kepada Allah, 

malaikat, rasul, kitab, hari akhir,dan takdir) dan diibadahi dalam lima perintah 



ibadah mendasar yakni shahadat, sholat, puasa, zakat dan berhaji. Individu dinilai 

tumbuh kembang secara optimal apabila praktek enam dasar keimanan 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan lima praktek ibadah dilakukan 

dengan penuh penghayatan (Anwar Sutoyo, 2006: 195-196), enam dasar 

keimanan dan lima perintah dasar ibadah merupakan sarana inti untuk unsur-unsur 

ruhani yang mencakup ruh, qalb, aqlu dan nafsu, sedangkan konseling merupakan 

salah satu praktek untuk mencapai hal tersebut (Yahya, 2002: 173). Namun pada 

implementasi preventatif bimbingan dan konseling pendekatan Qur’ani masih 

terkendala belum adanya alat ungkap kebutuhan layanan yang selaras dengan 

pendekatan Qur’ani. Adanya keinginan yang kuat menjembatani hambatan 

tersebut maka kami termotivasi untuk mengembangkan IPLP-Q. Apabila 

dikembalikan pada fungsi dasarnya need assessment dan masalah peserta didik 

menyangkut karakteristik peserta didik; seperti aspek fisik (kesehatan dan 

keberfungsiannya), kecerdasan, motivasi, sikap dan kebiasaan belajar, minat, 

masalah-masalah yang dihadapi, kepribadian, tugas perkembangan psikologis 

(Fathur Rahman, tt: 25). 

Konseptualisasi potensi fitrah dalam rukun iman dan rukun Islam telah lama 

disinyalir oleh Kedua dimensi tersebut, secara sungguh-sungguh direalisasikan 

Ary Ginanjar Agustian dalam Model ESQ-nya. Ia berupaya mempertemukan 

keunikan nilai-nilai 6 (enam) rukun iman dan 5 (lima) rukun Islam menjadi upaya 

membangun kecerdasan emosional dan spiritual. Namun dalam tulisan ini dibatasi 

pada lima rukun Islam, mengingat lima rukun Islam secara langsung merupakan 

pokok yang penting dalam rancangan penelitian program bimbingan dan 

konseling memaksimalkan potensi fitrah. Ary Ginanjar Agustian membagi lima 

rukun Islam menjadi dua kategori yaitu personal strengath (ketangguhan pribadi). 

Menurut Ary Ginanjar Agustian (2001: 177-1778) ketangguhan pribadi adalah 

ketika seseorang berada pada posisi atau dalam keadaan telah memiliki pegangan 

prinsip hidup yang kokoh dan jelas. Untuk mencapai personal strengath 

(ketangguhan pribadi) manusia harus memiliki tiga langkah sukses yaitu: (1) Dua 

kalimat syahadat sebagai mission statement sebagai pernyataan tujuan yang 

hendaknya dicapai. (2) Sholat lima waktu sebagai character building 



(pembangunan karakter) sebagai sebuah metode pembangunan karakter sekaligus 

simbol kehidupan. (3) Puasa sebagai  self controlling (pengendalian diri), ia 

memiliki kemampuan pengendalian diri yang dilatih. Social strength 

(ketangguhan sosial). 

Masih menurut  Ary Ginanjar Agustian (2001: 237),  social strength 

(ketangguhan sosial) dibagi ke dalam 2 (dua) kategori besar, yaitu: (1) Zakat 

adalah suatu bentuk pertahanan aktif dari dalam keluar, memberi kepada 

lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk  suatu energi 

dalam rangka membangun ketangguhan sosial. (2) Haji merupakan suatu lambang 

dari puncak ketangguhan pribadi dan puncak ketangguhan sosial. Haji merupakan 

suatu langkah penyelarasan nyata antara alam pikiran dengan praktek (Ary 

Ginanjar Agustian, 2001: 262). 

Transformasi dari  hakikat yang terkandung dari rukun Iman dan rukun 

Islam apabila dikembalikan ke dalam surah Al Qur’an terdapat pada surah 

Luqman ayat 12-19. Oleh karena demikian essensialnya surah Lukman ayat 12-19 

dalam pendidikan, sehingga seringkali surah Lukman ayat 12-19 ini digunakan 

sebagai landasan utama dalam pendidikan Islam, maka tak berlebihan Karyono 

Ibnu Ahmad & Muhammad Andri Setiawan (2013a) menyarankan agar surah 

Lukman ayat 12-19 dapat dijadikan sebagai aspek kompetensi bimbingan dan 

konseling. Adapun Indikator pencapaian dalam bimbingan dan konseling 

dimaknai sebagai manusia yang diharapkan menjadi tujuan pembentukan akhir 

konseli dalam proses bimbingan maupun konseling. Ciri-ciri Manusia yang 

hendaknya menjadi manusia sesungguhnya ‘ada’ dan ‘baru’ setelah bimbingan 

dan konseling pendekatan Qur’ani dijalankan optimal dan maksimal. 

Karyono Ibnu Ahmad & Muhammad Andri Setiawan (2013b: 151-154) 

membagi manusia yang dikehendaki ini menjadi empat bentuk manusia yaitu 

manusia bentuk Al Mu’minuun I (QS. Al Mu’minuun [23]: 1-9), Al Mu’minuun I 

(QS. Al Mu’minuun [23]: 57-61), Al Furqaan (QS. Al Furqaan [25]: 63-74), dan 

Al Ma’aarij (QS. Al Ma’aarij [70]: 22-34). Keempat ‘bentuk’ ini merupakan 

bentukan akhir manusia yang hendaknya didapat manusia setelah program 

bimbingan dan konseling. Umumnya remaja dan khususnya siswa SMA bentuk 



Al Furqaan sangatlah tepat sebagai tujuan akhir konseli karena ketepatannya dan 

keselarasannya dengan tujuan optimal perkembangan masa usia remaja. Untuk itu 

perhatikan tabel berikut ini: 

Tabel IV.1 

Bentuk Al Furqaan dan Karakteristik Remaja 

No. Ayat-ayat Al Furqan Karakteristik Remaja1  

1. (QS. Al Furqaan [25]: 63) Banyak lelucon yang menyakitkan (wise cracks) 

2. (QS. Al Furqaan [25]: 64) Gelisah, mempunyai banyak energi yang tidak terkendali 

3. (QS. Al Furqaan [25]: 65-66) Sangat prihatin tentang agama dan sering prihatin tentang 

kematian 

4. (QS. Al Furqaan [25]: 67) Pengeluaran yang tidak terkendali untuk membeli dan 

membiayai melakukan sesuatu secara berlebihan  

5. (QS. Al Furqaan [25]: 68-70) Mudah jatuh cinta, meragukan diri sendiri, seringkali 

mempunyai kompleks inferioritas, dan butuh dukungan  

6. (QS. Al Furqaan [25]: 71) Sadar diri (self-conscious) dan sangat memperhatikan 

perkembangan fisik 

7. (QS. Al Furqaan [25]: 72) Pelupa, kutub ‘senang’ dan ‘tidak senang’ sangat berbeda 

tajam, sangat berorientasi pada teman sebaya dan butuh 

pengakuan dari kelompoknya, suka bergosip, amat loyal 

dengan teman, cenderung berkelompok.   

8.  (QS. Al Furqaan [25]: 73) Tidak menyukai arahan orang lain, canggung karena 

perubahan fisik yang cepat dan cemas tentang perubahan-

perubahan fisik dan emosi yang terjadi. 

9. (QS. Al Furqaan [25]: 74-76) Moody, memikir-mikirkan kesalahan dan sering 

berkhayal, mencemaskan hal-hal yang belum diketahui 

terutama tentang bertemu dengan orang-orang baru atau 

tentang dirinya sendiri serta serba salah dengan teman 

sebaya dari jenis kelamin yang berlawanan. 

10.  (QS. Al Furqaan [25]: 77) Bosan dengan runtinitas, ambivelen mengenai 

independensi, menginginkan kebebasan dan otonomi 

pribadi tetapi juga membutuhkan perlindungan yang 

didapat melalui depensi. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dikembangkanlah kisi-kisi indikator 

beserta butir pernyataan IPLP-Q seperti yang tertera di bawah ini. 

Tabel IV.2 

                                                           
1
 Diambil dengan sejumlah modifikasi dari Baruth & Robinson III (Dalam Jeanette Murad   Lesmana, 2005: 

170) 



Kisi-kisi Instrumen dan Butir Pernyataan IPLP-Q 

Aspek Kompetensi Indikator Pencapaian Inventori 

Dan sesungguhnya telah 

Kami berikan hikmat 

kepada Luqman, 

yaitu:"Bersyukurlah kepada 

Allah. Dan barangsiapa 

yang bersyukur (kepada 

Allah), maka sesungguhnya 

ia bersyukur untuk dirinya 

sendiri, dan barangsiapa 

yang tidak bersyukur, maka 

sesungguhnya Allah Maha 

Kaya lagi Maha 

Terpuji".(QS. Luqman [31]: 

12) Bulan Syawal-

Dzulkaedah 

Dan hamba-hamba Tuhan Yang 

Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di 

atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan. 

(QS. Al Furqaan [25]: 63) 

1. Saya senantiasa bersyukur atas 

nikmat dan karunia Allah [Pribadi]. 

2. Saya selalu menjaga hubungan baik 

dengan siapapun [Sosial]. 

3. Saya bersyukur kepada Allah karena 

dapat bersekolah[Belajar/Karier].   

Dan orang yang melalui malam 

hari dengan bersujud dan 

berdiri untuk Tuhan 

mereka.(QS. Al Furqaan [25]: 

64) 

4. Saya mengerjakan sholat malam 

sebagai wujud rasa syukur kepada 

Allah[Pribadi]. 

5. Saya merasa dimudahkan Allah 

dalam mengerjakan setiap 

urusan[Sosial]. 

6. Saya merasa bangun ditengah malam 

membuat saya dapat berfikir 

jernih[Belajar/Karier].   

Dan orang-orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, jauhkan azab 

jahannam dari Kami, 

sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal." 

Sesungguhnya jahannam itu 

seburuk-buruk tempat menetap 

dan tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 65-66) 

7. Saya menghindari perbuatan yang 

dilarang Allah Swt[Pribadi]. 

8. Saya menghindari berteman akrab 

dengan orang-orang yang berbuat 

buruk[Sosial]. 

9. Saya merasa nyaman dengan fasilitas 

sekolah yang ada 

sekarang[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian. 

(QS. Al Furqaan [25]: 67) 

10. Saya menerima pemberian orang tua 

dengan tulus dan ikhlas[Pribadi]. 

11. Saya menyisihkan uang untuk 

membantu teman yang mengalami 

kesulitan keuangan[Sosial]. 

12. Uang yang saya peroleh 

dipergunakan untuk menunjang 

pendidikan[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang tidak 

menyembah tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak 

13. Saya takut mendapat pembalasan 

Allah dalam setiap 

perbuatan[Pribadi]. 



membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, barang siapa yang 

melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat 

(pembalasan) dosa(nya), 

(yakni) akan dilipat gandakan 

azab untuknya pada hari kiamat 

dan dia akan kekal dalam azab 

itu, dalam keadaan terhina, 

kecuali orang-orang yang 

bertaubat, beriman dan 

mengerjakan amal saleh maka 

itu kejahatan mereka diganti 

Allah dengan kebajikan. dan 

adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al 

Furqaan [25]: 68-70) 

14. Saya menghindari bertengkar dengan 

teman-teman[Sosial]. 

15. Saya merasa kondisi belajar juga 

didukung oleh hubungan baik 

pertemanan[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang 

bertaubat dan mengerjakan 

amal saleh, maka sesungguhnya 

dia bertaubat kepada Allah 

dengan taubat yang sebenar-

benarnya. (QS. Al Furqaan 

[25]: 71) 

16. Saya senantiasa meminta ampun 

kepada Allah sebagai wujud rasa 

syukur[Pribadi]. 

17. Saya memahami pentingnya berbuat 

baik dengan sesama[Sosial]. 

18. Saya menganggap belajar dengan 

sungguh-sungguh dapat menghindari 

diri dari dosa[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang tidak 

memberikan persaksian palsu, 

dan apabila mereka bertemu 

dengan (orang-orang) yang 

mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang tidak 

berfaedah, mereka lalui (saja) 

dengan menjaga kehormatan 

dirinya(QS. Al Furqaan [25]: 

72) 

19. Saya senantiasa meminta ampun 

kepada Allah sebagai wujud rasa 

syukur[Pribadi]. 

20. Saya memahami pentingnya berbuat 

baik dengan sesama[Sosial]. 

21. Saya menganggap belajar dengan 

sungguh-sungguh dapat menghindari 

diri dari dosa[Belajar/Karier]. 

 Dan orang-orang yang apabila 

diberi peringatan dengan ayat- 

ayat tuhan mereka, mereka 

22. Saya tersentuh apabila mendengar 

ayat-ayat Al Qur’an 

diperdengarkan[Pribadi]. 



tidaklah menghadapinya 

sebagai orang- orang yang tuli 

dan buta(QS. Al Furqaan [25]: 

73) 

23. Saya ikut terlibat dalam setiap 

peringatan hari besar keagamaan 

Islam [Sosial]. 

24. Saya menganggap belajar tidak mesti 

didapat dibangku 

sekolah[Belajar/Karier].  

Dan orang orang yang berkata: 

"Ya tuhan kami, anugrahkanlah 

kepada kami isteri-isteri kami 

dan keturunan kami sebagai 

penyenang hati (kami), dan 

jadikanlah kami imam bagi 

orang-orang yang bertakwa.” 

Mereka itulah orang yang 

dibalasi dengan martabat yang 

tinggi (dalam syurga) karena 

kesabaran mereka dan mereka 

disambut dengan penghormatan 

dan ucapan selamat di 

dalamnya, mereka kekal di 

dalamnya. Syurga itu sebaik-

baik tempat menetap dan tempat 

kediaman. (QS. Al Furqaan 

[25]: 74-76) 

25. Saya selalu berdoa agar diberi 

pasangan hidup yang menyenangkan 

dan beriman[Pribadi]. 

26. Saya meyakini kebaikan yang akan 

dilakukan akan berbuah kebaikan 

pula[Sosial]. 

27. Saya berkeinginan memperoleh 

pekerjaan yang lebih 

baik[Belajar/Karier]. 

Katakanlah (kepada orang-

orang musyrik): "Tuhanku tidak 

mengindahkan kamu, melainkan 

kalau ada ibadatmu. (tetapi 

bagaimana kamu beribadat 

kepada-nya), padahal kamu 

sungguh telah mendustakan-

Nya? karena itu kelak (azab) 

pasti (menimpamu)". (QS. Al 

Furqaan [25]: 77) 

28. Saya adalah orang yang selalu sholat 

lima waktu secara teratur[Pribadi]. 

29. Saya rutin mengikuti sholat 

berjamaah secara teratur[Sosial]. 

30. Saya percaya apabila rajin ibadah 

akan membantu dalam 

belajar[Belajar/Karier]. 

Aspek Kompetensi Indikator Pencapaian Inventori 

Dan (ingatlah) ketika 

Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran 

kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu 

Dan hamba-hamba Tuhan Yang 

Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di 

atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka 

31. Saya senantiasa mendoakan kebaikan 

teman[Pribadi]. 

32. Saya yang seringkali menyapa teman 

duluan [Sosial]. 

33. Saya dalam mengikuti ujian 

menghindari untuk bekerja sama 



mempersekutukan Allah, 

Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar 

kezaliman yang besar."(QS. 

Luqman [31]: 13) Bulan 

Dzulhijjah 

 

mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan. 

(QS. Al Furqaan [25]: 63) 

dengan teman[Belajar/Karier].   

Dan orang yang melalui malam 

hari dengan bersujud dan 

berdiri untuk tuhan 

mereka.(QS. Al Furqaan [25]: 

64) 

34. Saya meyakini pertolongan Allah 

Swt selalu ada[Pribadi]. 

35. Saya merasa dekat kepada Allah 

akan dekat pula dengan orang 

lain[Sosial]. 

36. Saya setiap akan ujian selalu diawali 

dengan menyebut 

Allah[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang berkata: 

"Ya tuhan kami, jauhkan azab 

jahannam dari kami, 

sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal". 

Sesungguhnya jahannam itu 

seburuk-buruk tempat menetap 

dan tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 65-66) 

37. Saya tidak mempercayai adanya 

ramalan[Pribadi]. 

38. Saya meyakini apa yang 

menimpadiri saya merupakan akibat 

perbuatan diri sendiri [Sosial]. 

39.  Saya beranggapan bahwa belajar itu 

penuh pengorbanan[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian. 

(QS. Al Furqaan [25]: 67) 

40. Saya meyakini rezeki sudah diatur 

oleh Allah Swt[Pribadi]. 

41. Saya selalu membagi rezeki berlebih 

dengan teman-teman[Sosial]. 

42. Saya ingin mengetahui cara 

memperoleh 

beasiswa[Bimbingan/Karier]. 

Dan orang-orang yang tidak 

menyembah tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, barang siapa yang 

melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat 

(pembalasan) dosa(nya), 

(yakni) akan dilipat gandakan 

azab untuknya pada hari kiamat 

dan dia akan kekal dalam azab 

43. Saya meyakini setiap mencapai 

sesuatu diperlukan pengorbanan 

yang besar pula[Pribadi]. 

44. Saya menganggap setiap manusia 

memiliki perannya masing-masing 

dalam masyarakat[Sosial]. 

45. Saya meyakini pekerjaan yang saya 

cita-citakan menunjang peran 

bermasyarakat[Belajar/Karier].   



itu, dalam keadaan terhina, 

kecuali orang-orang yang 

bertaubat, beriman dan 

mengerjakan amal saleh maka 

itu kejahatan mereka diganti 

Allah dengan kebajikan. Dan 

adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al 

Furqaan [25]: 68-70) 

Dan orang-orang yang 

bertaubat dan mengerjakan 

amal saleh, maka sesungguhnya 

dia bertaubat kepada Allah 

dengan taubat yang sebenar-

benarnya. (QS. Al Furqaan 

[25]: 71) 

46. Saya selalu berusaha memahami 

kelebihan dan kelemahan 

diri[Pribadi]. 

47. Saya berusaha menghindari diri dari 

perbuatan yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai Islam[Sosial]. 

48. Saya selalu memotivasi diri untuk 

giat belajar[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang tidak 

memberikan persaksian palsu, 

dan apabila mereka bertemu 

dengan (orang-orang) yang 

mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang tidak 

berfaedah, mereka lalui (saja) 

dengan menjaga kehormatan 

dirinya. (QS. Al Furqaan [25]: 

72) 

49. Saya selalu berupaya memegang 

amanah[Pribadi]. 

50. Saya tertarik memperhatikan 

permasalahan sosial yang terjadi di 

lingkungan[Sosial]. 

51. Saya selalu mencari peluang 

pekerjaan yang menguntungkan 

dimasa mendatang[Belajar/Karier].    

 Dan orang-orang yang apabila 

diberi peringatan dengan ayat-

ayat tuhan mereka, mereka 

tidaklah menghadapinya 

sebagai orang- orang yang tuli 

dan buta (QS. Al Furqaan [25]: 

73) 

52. Saya memahami makna tujuan hidup 

yang ingin dicapai[Pribadi]. 

53. Saya aktif dalam setiap kegiatan 

keagamaan di lingkungan[Sosial]. 

54. Saya mempercayai keaktifan di 

lingkungan sosial amat berperan 

dalam menunjang 

pekerjaan[Belajar/Karier]. 

Dan orang orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami 

isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami 

55. Saya meyakini melangsungkan 

pernikahan merupakan 

ibadah[Pribadi]. 

56. Saya mempersiapkan diri untuk 

memasuki jenjang 

pernikahan[Sosial]. 



imam bagi orang-orang yang 

bertakwa.” Mereka itulah orang 

yang dibalasi dengan martabat 

yang tinggi (dalam syurga) 

karena kesabaran mereka dan 

mereka disambut dengan 

penghormatan dan ucapan 

selamat di dalamnya, mereka 

kekal di dalamnya. Syurga itu 

sebaik-baik tempat menetap dan 

tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 74-76) 

57. Saya beranggapan dengan 

berkeluarga menunjang pekerjaan 

dimasa akan datang[Belajar/Karier].    

Katakanlah (kepada orang-

orang musyrik): "Tuhanku tidak 

mengindahkan kamu, melainkan 

kalau ada ibadatmu. (Tetapi 

bagaimana kamu beribadat 

kepada-Nya), padahal kamu 

sungguh telah mendustakan-

Nya? Karena itu kelak (azab) 

pasti (menimpamu)". (QS. Al 

Furqaan [25]: 77) 

58. Saya beranggapan sholat lima waktu 

itu tidak terlalu 

memberatkan[Pribadi]. 

59. Saya mengikuti kerja bakti yang 

diselenggarakan lingkungan[Sosial]. 

60. Saya berusaha memenuhi tuntunan 

persaingan dimasa datang mulai 

sekarang [Belajar/Karier]. 

Aspek Kompetensi Indikator Pencapaian Inventori 

Dan kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang 

ibu-bapanya, ibunya telah 

mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang 

bertambah- tambah, dan 

menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah 

kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu. 

Dan jika keduanya 

memaksamu untuk 

mempersekutukan dengan 

Aku sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, 

maka janganlah kamu 

Dan hamba-hamba Tuhan yang 

Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di 

atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan. 

(QS. Al Furqaan [25]: 63) 

61. Saya adalah orang yang senang 

mengikuti kegiatan yang mencintai 

alam[Pribadi]. 

62. Saya sering menjenguk teman yang 

sakit[Sosial]. 

63. Saya melibatkan diri dalam kegiatan 

diskusi bersama 

teman[Belajar/Karier].  

Dan orang yang melalui malam 

hari dengan bersujud dan 

berdiri untuk Tuhan 

mereka.(QS. Al Furqaan [25]: 

64) 

64. Saya sering membayangkan 

keindahan alam [Pribadi]. 

65. Saya sering belajar kelompok hingga 

larut malam bersama teman-

teman[Sosial] 

66. Saya belajar terbiasa pada suasana 

yang hening dan 

sunyi[Belajar/Karier].    

Dan orang-orang yang berkata: 67. Saya berharap memiliki lingkungan 



mengikuti keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di 

dunia dengan baik, dan 

ikutilah jalan orang yang 

kembali kepada-Ku, 

kemudian hanya kepada-

Kulah kembalimu, Maka 

Kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan. 

(QS. Luqman [31]: 14-15) 

Bulan Muharram-Shafar 

"Ya Tuhan kami, jauhkan azab 

jahannam dari kami, 

Sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal". 

Sesungguhnya jahannam itu 

seburuk-buruk tempat menetap 

dan tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 65-66) 

tempat tinggal yang sesuai dengan 

harapan saya[Pribadi]. 

68. Saya memiliki keluarga yang sangat 

memperhatikan saya[Sosial]. 

69. Saya memiliki ruang dan fasilitas 

belajar yang disediakan 

orangtua[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian. 

(QS. Al Furqaan [25]: 67) 

70. Orang tua saya sangat 

memperhatikan kebutuhan keuangan 

dengan baik[Pribadi]. 

71. Saya prihatin dengan kondisi 

ekonomi orang tua teman[Sosial]. 

72. Saya memiliki cita-cita yang sejalan 

dengan orang tua 

saya[Belajar/Karier].   

Dan orang-orang yang tidak 

menyembah Tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, barang siapa yang 

melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat 

(pembalasan) dosa(nya), 

(yakni) akan dilipat gandakan 

azab untuknya pada hari kiamat 

dan dia akan kekal dalam azab 

itu, dalam keadaan terhina, 

kecuali orang-orang yang 

bertaubat, beriman dan 

mengerjakan amal saleh, maka 

itu kejahatan mereka diganti 

Allah dengan kebajikan. Dan 

adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al 

Furqaan [25]: 68-70) 

73. Orang tuasaya selalu menanamkan 

pendidikan agama[Pribadi]. 

74. Orang tuasaya adalah pasangan yang 

hidup berbahagia[Sosial]. 

75. Orang tuasaya selalu mengingatkan 

agar mendapatkan pekerjaan yang 

halal[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang 

bertaubat dan mengerjakan 

76. Saya anak yang patuh kepada orang 

tua[Pribadi]. 



amal saleh, maka sesungguhnya 

dia bertaubat kepada Allah 

dengan taubat yang sebenar-

benarnya. (QS. Al Furqaan 

[25]: 71) 

77. Saya sering kontak dengan teman-

teman orang tua saya[Sosial].  

78. Saya selalu ditanya orang tua 

perkembangan belajar di 

sekolah[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang tidak 

memberikan persaksian palsu, 

dan apabila mereka bertemu 

dengan (orang-orang) yang 

mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang tidak 

berfaedah, mereka lalui (saja) 

dengan menjaga kehormatan 

dirinya(QS. Al Furqaan [25]: 

72) 

79. Saya berkata jujur dengan orang tua 

saya[Pribadi]. 

80. Saya menjunjung tinggi kehormatan 

keluarga dalam bergaul[Sosial]. 

81. Saya berharap memiliki pekerjaan 

seperti orang tua 

saya[Belajar/Karier].   

 Dan orang-orang yang apabila 

diberi peringatan dengan ayat- 

ayat Tuhan mereka, mereka 

tidaklah menghadapinya 

sebagai orang- orang yang tuli 

dan buta(QS. Al Furqaan [25]: 

73) 

82. Saya selalu memperhatikan nasihat 

orang tua[Pribadi]. 

83. Saya berusaha mematuhi nasihat 

orang tua dalam 

bermasyarakat[Sosial]. 

84. Saya ingin mendapat pekerjaan yang 

lebih baik lagi dari orang 

tua[Belajar/Karier]. 

Dan orang orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, 

anugerahkanlah kepada kami 

isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang 

bertakwa.”Mereka itulah orang 

yang dibalasi dengan martabat 

yang tinggi (dalam syurga) 

karena kesabaran mereka dan 

mereka disambut dengan 

penghormatan dan ucapan 

selamat di dalamnya, mereka 

kekal di dalamnya. Syurga itu 

sebaik-baik tempat menetap dan 

tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 74-76) 

85. Saya berharap memiliki pasangan 

hidup seperti orang tua 

saya[Pribadi]. 

86. Saya berusaha menjadi teladan bagi 

teman-teman[Sosial]. 

87. Saya ingin melanjutkan pendidikan 

di luar daerah[Belajar/Karier]. 



Katakanlah (kepada orang-

orang musyrik): "Tuhanku tidak 

mengindahkan kamu, melainkan 

kalau ada ibadatmu. (Tetapi 

bagaimana kamu beribadat 

kepada-Nya), padahal kamu 

sungguh telah mendustakan-

Nya? Karena itu kelak (azab) 

pasti (menimpamu)". (QS. Al 

Furqaan [25]: 77) 

88. Saya berdoa kepada Allah agar 

mendapat lingkungan yang 

baik[Pribadi]. 

89. Saya tidak akan patuh pada 

pemimpin yang tidak berakhlak 

[Sosial]. 

90. Saya sebenarnya suka bekerja yang 

membawa kebaikan [Belajar/Karier].   

Aspek Kompetensi Indikator Pencapaian Inventori 

 (Luqman berkata): "Hai 

anakku, Sesungguhnya jika 

ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan 

berada dalam batu atau di 

langit atau di dalam bumi, 

niscaya Allah akan 

mendatangkannya 

(membalasinya). 

Sesungguhnya Allah Maha 

Halus lagi Maha 

Mengetahui. (QS. Luqman 

[31]: 16) Bulan Rabiul 

Awwal-Jumadil Akhir 

Dan hamba-hamba Tuhan yang 

Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di 

atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan. 

(QS. Al Furqaan [25]: 63) 

91. Saya ingin memiliki kepribadian 

seperti Rasullah Saw[Pribadi]. 

92. Saya orang yang berusaha menjadi 

orang yang rendah hati dalam 

bergaul[Sosial]. 

93. Saya belajar untuk dapat 

memanfaatkan kelemahan menjadi 

kelebihan[Belajar/Karier]. 

Dan orang yang melalui malam 

hari dengan bersujud dan 

berdiri untuk Tuhan 

mereka.(QS. Al Furqaan [25]: 

64) 

94. Saya terbiasa bangun malam untuk 

sholat malam[Pribadi] 

95. Saya seringkali merenungi perbuatan 

teman-teman yang berbuat 

salah[Sosial]. 

96. Saya mengagumi kebesaran Allah 

lewat ilmu 

pengetahuan[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, jauhkan azab 

jahannam dari kami, 

sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang 

kekal".Sesungguhnya jahannam 

itu seburuk-buruk tempat 

menetap dan tempat kediaman. 

(QS. Al Furqaan [25]: 65-66) 

97. Saya berdoa kepada Allah agar 

dianugerahi akhlak yang 

terpuji[Pribadi]. 

98. Saya tidak menyukai tempat yang 

penuh kemaksiatan[Sosial]. 

99. Saya berharap dengan berilmu agar 

tidak menjadi orang yang 

sesat[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir, dan adalah 

100. Saya selalu memperhatikan antara 

pemasukan dan     

pengeluaran[Pribadi]. 

101. Saya menyukai untuk selalu hidup 



(pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian. 

(QS. Al Furqaan [25]: 67) 

sederhana[Sosial]. 

102. Saya ingin bekerja pada bidang 

yang dapat membantu orang 

banyak[Belajar/Karier].     

Dan orang-orang yang tidak 

menyembah Tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, barang siapa yang 

melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat 

(pembalasan) dosa(nya), 

(yakni) akan dilipat gandakan 

azab untuknya pada hari kiamat 

dan dia akan kekal dalam azab 

itu, dalam keadaan terhina, 

kecuali orang-orang yang 

bertaubat, beriman dan 

mengerjakan amal saleh maka 

itu kejahatan mereka diganti 

Allah dengan kebajikan. dan 

adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al 

Furqaan [25]: 68-70) 

103. Saya tidak dapat menerima 

pelecehan terhadap ajaran 

Islam[Pribadi]. 

104. Saya meyakini ada batasan yang 

jelas antara pria dan 

wanita[Sosial]. 

105. Saya meyakini dengan belajar 

penuh kesungguhan akan 

memperoleh balasan 

Allah[Belajar/Karier].    

Dan orang-orang yang 

bertaubat dan mengerjakan 

amal saleh, maka sesungguhnya 

dia bertaubat kepada Allah 

dengan taubat yang sebenar-

benarnya. (QS. Al Furqaan 

[25]: 71) 

106.  Saya gemar melakukan sejumlah 

amalan tertentu[Pribadi]. 

107. Saya sehari-hari berusaha 

mengamalkan ajaran Islam dalam 

kehidupan bermasyarakat [Sosial]. 

108. Saya menelaah setiap pelajaran 

yang diajarkan di sekolah ke 

rumah[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang tidak 

memberikan persaksian palsu, 

dan apabila mereka bertemu 

dengan (orang-orang) yang 

mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang tidak 

109. Saya ingin menjadi orang yang 

dipercayai [Pribadi]. 

110. Saya menghindari untuk 

menghabiskan waktu dengan hal-

hal yang tak berguna[Sosial]. 

111. Saya beranggapan pekerjaan yang 



berfaedah, mereka lalui (saja) 

dengan menjaga kehormatan 

dirinya(QS. Al Furqaan [25]: 

72) 

layak hanya didapat orang yang 

tepat[Belajar/Karier]. 

 Dan orang-orang yang apabila 

diberi peringatan dengan ayat- 

ayat Tuhan mereka, mereka 

tidaklah menghadapinya 

sebagai orang- orang yang tuli 

dan buta(QS. Al Furqaan [25]: 

73) 

112. Saya selain membaca ayat Al 

Qur’an juga membaca terjemahan 

ayatnya[Pribadi]. 

113. Saya sering membicarakan topik 

keislamaan bersama dengan 

teman-teman[Sosial].     

114. Saya sering membaca sejarah 

perjalanan para 

nabi[Belajar/Karier]. 

Dan orang orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami 

isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang 

bertakwa.” Mereka Itulah 

orang yang dibalasi dengan 

martabat yang tinggi (dalam 

syurga) karena kesabaran 

mereka dan mereka disambut 

dengan penghormatan dan 

ucapan selamat di dalamnya, 

mereka kekal di dalamnya. 

Syurga itu sebaik-baik tempat 

menetap dan tempat kediaman. 

(QS. Al Furqaan [25]: 74-76) 

115.  Saya berharap mendapat pasangan 

hidup yang seiman dan memiliki 

akhlak terpuji[Pribadi]. 

116. Saya selalu memenuhi panggilan 

orang tua apabila dipanggil 

datang[Sosial]. 

117. Saya menyenangi membantu 

belajar anak kecil [Belajar/Karier].  

Katakanlah (kepada orang-

orang musyrik): "Tuhanku tidak 

mengindahkan kamu, melainkan 

kalau ada ibadatmu. (Tetapi 

bagaimana kamu beribadat 

kepada-Nya), padahal kamu 

sungguh telah mendustakan-

Nya? Karena itu kelak (azab) 

pasti (menimpamu)". (QS. Al 

Furqaan [25]: 77) 

118. Saya senantiasa meningkatkan 

pelaksanaan ibadah[Pribadi]. 

119. Saya  sering menegur teman-teman 

yang meninggalkan sholat lima 

waktu[Sosial]. 

120. Saya senantiasa  menyebut nama 

Allah setap memulai kegiatan 

[Belajar/Karier].    



Aspek Kompetensi Indikator Pencapaian Inventori 

Hai anakku, dirikanlah 

shalat dan suruhlah 

(manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah 

(mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-

hal yang diwajibkan (oleh 

Allah). (QS. Luqman [31]: 

17) Bulan Rajab-Sa’ban  

 

 

Dan hamba-hamba Tuhan Yang 

Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di 

atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan. 

(QS. Al Furqaan [25]: 63) 

121. Saya merasa kedamaian dalam 

setiap melaksanakan sholat lima 

waktu[Pribadi]. 

122. Saya dalam sholat senantiasa 

mendoakan orang lain [Sosial]. 

123. Saya menyempatkan sholat sunnat 

menjelang ujian 

sekolah[Belajar/Karier]. 

Dan orang yang melalui malam 

hari dengan bersujud dan 

berdiri untuk Tuhan 

mereka.(QS. Al Furqaan [25]: 

64) 

124. Saya melaksanakan sholat sunnah 

pada malam hari[Pribadi]. 

125. Saya menghargai dan menghormati 

setiap perbedaan yang ada[Sosial]. 

126. Saya belajar pada waktu malam 

[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, jauhkan azab 

jahannam dari kami, 

sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal". 

Sesungguhnya jahannam itu 

seburuk-buruk tempat menetap 

dan tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 65-66) 

127. Saya seringkali menyesali 

perbuatan yang telah 

terjadi[Pribadi]. 

128. Saya menyempatkan diri untuk 

sholat berjamaah[Sosial]. 

129. Saya selalu berdoa agar Allah 

memberikan pekerjaan sesuai cita-

cita saya [Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian. 

(QS. Al Furqaan [25]: 67) 

130. Saya merasa berdosa apabila 

ketinggalan tidak bersedekah 

[Pribadi]. 

131. Saya memiliki kebiasaan 

menyisihkan sebagian uang yang 

dimiliki untuk beramal[Sosial]. 

132. Saya menggunakan uang simpanan 

pribadi untuk keperluan sekolah 

tertentu[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang tidak 

menyembah Tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak 

133. Saya merasa amalan ibadah yang 

dilakukan selama ini 

benar[Pribadi].  

134. Saya menghindari teman-teman 

yang menyelenggarakan kegiatan 

tertentu yang  

menyesatkan[Sosial]. 



berzina, barang siapa yang 

melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat 

(pembalasan) dosa(nya), 

(yakni) akan dilipat gandakan 

azab untuknya pada hari kiamat 

dan dia akan kekal dalam azab 

itu, dalam keadaan terhina, 

kecuali orang-orang yang 

bertaubat, beriman dan 

mengerjakan amal saleh; Maka 

itu kejahatan mereka diganti 

Allah dengan kebajikan. dan 

adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al 

Furqaan [25]: 68-70) 

135. Saya selalu mencari informasi 

yang benar tentang pekerjaan 

[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang 

bertaubat dan mengerjakan 

amal saleh, maka sesungguhnya 

dia bertaubat kepada Allah 

dengan taubat yang sebenar-

benarnya. (QS. Al Furqaan 

[25]: 71) 

136. Saya senantiasa berusaha 

melakukan perbuatan yang 

berguna[Pribadi]. 

137. Saya selalu menjaga kesantunan 

dalam setiap pertemuan dengan 

orang lain[Sosial]. 

138. Saya berusaha memperbaiki 

kekeliruan saya dalam 

belajar[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang tidak 

memberikan persaksian palsu, 

dan apabila mereka bertemu 

dengan (orang-orang) yang 

mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang tidak 

berfaedah, mereka lalui (saja) 

dengan menjaga kehormatan 

dirinya(QS. Al Furqaan [25]: 

72) 

139. Saya selalu berlaku jujur kepada 

setiap orang[Pribadi]. 

140. Saya tidak menyukai berkumpul 

dengan teman-teman dalam 

kegiatan yang tidak ada 

manfaatnya[Sosial]. 

141. Saya merasa ada kemajuan dalam 

belajar ketika belajar sungguh-

sungguh [ belajar/Karier].  

 Dan orang-orang yang apabila 

diberi peringatan dengan ayat- 

ayat Tuhan mereka, mereka 

tidaklah menghadapinya 

sebagai orang- orang yang tuli 

dan buta(QS. Al Furqaan [25]: 

142. Saya pernah menangis ketika 

mengikuti kegiatan 

keagamaan[Pribadi].  

143. Saya menyempatkan diri untuk 

berhadir dalam kegiatan 

keagamaan di lingkungan 



73) sekitar[Sosial]. 

144. Saya berusaha meningkatkan 

pengetahuan tentang 

Islam[Belajar/Karier]. 

Dan orang orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami 

isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang 

bertakwa. Mereka itulah orang 

yang dibalasi dengan martabat 

yang tinggi (dalam syurga) 

karena kesabaran mereka dan 

mereka disambut dengan 

penghormatan dan ucapan 

selamat di dalamnya, mereka 

kekal di dalamnya. Syurga itu 

sebaik-baik tempat menetap dan 

tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 74-76) 

145. Saya selepas sholat senantiasa 

berdoa kepada Allah untuk 

mendapat jodoh[Pribadi]. 

146. Saya menghindari untuk 

berperilaku tidak senonoh dengan 

lawan jenis[Sosial]. 

147. Saya dalam belajar dengan lawan 

jenis tidak memiliki 

masalah[Belajar/Karier].  

Katakanlah (kepada orang-

orang musyrik): "Tuhanku tidak 

mengindahkan kamu, melainkan 

kalau ada ibadatmu. (Tetapi 

bagaimana kamu beribadat 

kepada-Nya), padahal kamu 

sungguh telah mendustakan-

Nya? Karena itu kelak (azab) 

pasti (menimpamu)". (QS. Al 

Furqaan [25]: 77) 

148. Saya tidak menyukai dengan 

adanya kemaksiatan[Pribadi]. 

149. Saya sering menegur mereka yang 

sholatnya kurang tepat[Sosial]. 

150. Saya berusaha lebih rajin lagi 

dalam mengerjakan tugas-tugas 

sekolah[Belajar/Karier].    

Aspek Kompetensi Indikator Pencapaian Inventori 

Dan janganlah kamu 

memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) 

dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi 

dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang 

Dan hamba-hamba Tuhan Yang 

Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di 

atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan. 

151. Saya menunaikan puasa Ramadhan 

tunai sebulan penuh[Pribadi]. 

152. Saya berusaha menjaga perilaku 

dengan sesama selama 

mengerjakan ibadah puasa[Sosial]. 

153. Saya belajar untuk dapat menahan 

hawa nafsu dengan 

berpuasa[Belajar/Karier].  



yang sombong lagi 

membanggakan diri. Dan 

sederhanalah kamu dalam 

berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya 

seburuk-buruk suara ialah 

suara keledai. (QS. Luqman 

[31]: 18-19) Bulan 

Ramadhan 

 

(QS. Al Furqaan [25]: 63) 

Dan orang yang melalui malam 

hari dengan bersujud dan 

berdiri untuk Tuhan 

mereka.(QS. Al Furqaan [25]: 

64) 

154. Saya merasa lebih rendah hati 

menghadapi segala 

sesuatu[Pribadi]. 

155. Saya menyempatkan diri untuk 

berkumpul dengan teman-

teman[Sosial]. 

156. Saya belajar untuk lebih 

mendekatkan diri kepada 

Allah[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, jauhkan azab 

jahannam dari kami, 

Sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal". 

Sesungguhnya jahannam itu 

seburuk-buruk tempat menetap 

dan tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 65-66) 

157. Saya seringkali menyesali 

perbuatan yang telah 

terjadi[Pribadi]. 

158. Saya seringkali merenungi 

perbuatan saya yang salah terhadap 

orang lain[Sosial]. 

159. Saya selalu berdoa agar Allah 

memberikan pekerjaan sesuai 

harapan saya [Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian. 

(QS. Al Furqaan [25]: 67) 

160. Saya merasa berdosa apabila tidak 

bersedekah dibulan  

Ramadhan[Pribadi]. 

161. Saya memiliki kebiasaan 

menyisihkan sebagian uang yang 

dimiliki untuk beramal[Sosial]. 

162. Saya menggunakan uang simpanan 

pribadi untuk keperluan sekolah 

tertentu[Belajar/Karier].  

Dan orang-orang yang tidak 

menyembah Tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak 

membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah 

(membunuhnya) kecuali dengan 

(alasan) yang benar, dan tidak 

berzina, barang siapa yang 

melakukan yang demikian itu, 

niscaya dia mendapat 

(pembalasan) dosa(nya), 

(yakni) akan dilipat gandakan 

azab untuknya pada hari kiamat 

163. Saya tidak dapat menerima 

pelecehan terhadap ajaran 

Islam[Pribadi]. 

164. Saya meyakini ada batasan yang 

jelas antara pria dan 

wanita[Sosial]. 

165. Saya meyakini dengan belajar 

penuh kesungguhan akan 

memperoleh balasan 

Allah[Belajar/Karier].    



dan dia akan kekal dalam azab 

itu, dalam keadaan terhina, 

kecuali orang-orang yang 

bertaubat, beriman dan 

mengerjakan amal saleh, maka 

itu kejahatan mereka diganti 

Allah dengan kebajikan. dan 

adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al 

Furqaan [25]: 68-70) 

Dan orang-orang yang 

bertaubat dan mengerjakan 

amal saleh, maka sesungguhnya 

dia bertaubat kepada Allah 

dengan taubat yang sebenar-

benarnya. (QS. Al Furqaan 

[25]: 71) 

166.  Saya gemar melakukan sejumlah 

amalan tertentu[Pribadi]. 

167. Saya berusaha meningkatkan 

pengamalan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari d bulan 

Ramadhan[Sosial]. 

168. Saya menelaah setiap pelajaran 

yang diajarkan di sekolah ke 

rumah[Belajar/Karier]. 

Dan orang-orang yang tidak 

memberikan persaksian palsu, 

dan apabila mereka bertemu 

dengan (orang-orang) yang 

mengerjakan perbuatan-

perbuatan yang tidak 

berfaedah, mereka lalui (saja) 

dengan menjaga kehormatan 

dirinya(QS. Al Furqaan [25]: 

72) 

169. Saya ingin menjadi orang yang 

dipercayai [Pribadi]. 

170. Saya menghindari untuk 

menghabiskan waktu dengan hal-

hal yang tak berguna[Sosial]. 

171. Saya beranggapan pekerjaan 

sebaiknya sesuai dengan 

kemampuan[Belajar/Karier]. 

 Dan orang-orang yang apabila 

diberi peringatan dengan ayat- 

ayat Tuhan mereka, mereka 

tidaklah menghadapinya 

sebagai orang- orang yang tuli 

dan buta(QS. Al Furqaan [25]: 

73) 

172. Saya memahami makna hidup 

yang ingin dicapai[Pribadi]. 

173. Saya aktif dalam setiap kegiatan 

keagamaan di lingkungan 

sekitar[Sosial]. 

174. Saya mempercayai keaktifan di 

lingkungan sosial amat berperan 

dalam menunjang 

pekerjaan[Belajar/Karier]. 

Dan orang orang yang berkata: 

"Ya Tuhan kami, 

anugrahkanlah kepada kami 

175. Saya berharap memiliki pasangan 

hidup yang sabar[Pribadi]. 

176. Saya berusaha menjadi teladan 



isteri-isteri kami dan keturunan 

kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami 

imam bagi orang-orang yang 

bertakwa.” Mereka itulah orang 

yang dibalasi dengan martabat 

yang tinggi (dalam syurga) 

Karena kesabaran mereka dan 

mereka disambut dengan 

penghormatan dan ucapan 

selamat di dalamnya, Mereka 

kekal di dalamnya. Syurga itu 

sebaik-baik tempat menetap dan 

tempat kediaman. (QS. Al 

Furqaan [25]: 74-76) 

bagi teman-teman[Sosial]. 

177. Saya ingin melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi [Belajar/Karier]. 

Katakanlah (kepada orang-

orang musyrik): "Tuhanku tidak 

mengindahkan kamu, melainkan 

kalau ada ibadatmu. (Tetapi 

bagaimana kamu beribadat 

kepada-Nya), padahal kamu 

sungguh telah mendustakan-

Nya? Karena itu kelak (azab) 

pasti (menimpamu)". (QS. Al 

Furqaan [25]: 77) 

178. Saya senantiasa meningkatkan 

ibadah puasa sunnah[Pribadi]. 

179. Saya menegur degan santun 

terhadap teman-teman yang 

meninggalkan puasa[Sosial]. 

180. Saya senantiasa menyebut nama 

Allah pada setiap 

kesempatan[Belajar/Karier].    

 

B. Validasi dan Realibilitas Butir Pernyataan IPLP-Q 

Tentang validasi dan realibilitas tiap butir pernyataan IPLP-Q disajikan pada 

tiap sampel sekolah yang telah diberi kode sampel (perhatikan kembali pada tabel 

II.6). 

1. Sampel Sekolah I  

Tabel IV.3 

Case Processing Summary I 

 

Scale All Variables 

 

N % 

Cases Valid 61 100.0 

Excluded 0 .0 



Total 61 100.0 

 

Tabel IV.4 

Reliability Statistics I 

Cronbach's Alpha N of Item 

0.984 180 

 

Tabel IV.5 

Item-Total Statistics I 

Butir 

Pernyataan 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 139.7377 1307.097 .628 .984 

VAR00002 139.7869 1306.704 .472 .984 

VAR00003 139.7213 1310.304 .517 .984 

VAR00004 140.0492 1308.248 .305 .984 

VAR00005 139.9180 1300.077 .549 .984 

VAR00006 140.0492 1303.848 .371 .984 

VAR00007 139.9672 1302.699 .434 .984 

VAR00008 139.8852 1307.170 .335 .984 

VAR00009 140.0984 1302.090 .411 .984 

VAR00010 139.7213 1309.371 .589 .984 

VAR00011 140.1148 1301.970 .412 .984 

VAR00012 140.0820 1302.543 .401 .984 

VAR00013 139.7869 1303.137 .638 .984 

VAR00014 139.7869 1304.037 .596 .984 

VAR00015 139.7705 1301.913 .755 .984 

VAR00016 139.7541 1305.122 .658 .984 

VAR00017 139.7541 1302.655 .796 .984 

VAR00018 140.0000 1302.433 .427 .984 

VAR00019 139.7705 1300.246 .839 .984 

VAR00020 139.7705 1303.780 .661 .984 

VAR00021 140.0000 1300.833 .475 .984 

VAR00022 139.8197 1301.484 .629 .984 

VAR00023 139.7049 1288.611 .302 .985 

VAR00024 139.8361 1308.106 .341 .984 

VAR00025 139.7541 1302.655 .796 .984 



VAR00026 139.7541 1305.755 .623 .984 

VAR00027 139.7541 1306.155 .601 .984 

VAR00028 140.0656 1302.796 .397 .984 

VAR00029 140.1148 1305.870 .303 .984 

VAR00030 139.7705 1300.246 .839 .984 

VAR00031 139.9016 1304.957 .400 .984 

VAR00032 139.9836 1299.250 .531 .984 

VAR00033 140.0000 1301.100 .467 .984 

VAR00034 139.7541 1302.655 .796 .984 

VAR00035 139.9508 1299.981 .528 .984 

VAR00036 139.7377 1306.163 .688 .984 

VAR00037 139.9836 1301.416 .465 .984 

VAR00038 139.8689 1303.449 .481 .984 

VAR00039 139.7869 1308.437 .392 .984 

VAR00040 139.7377 1306.163 .688 .984 

VAR00041 140.0492 1305.848 .313 .984 

VAR00042 139.9836 1301.450 .464 .984 

VAR00043 139.7541 1306.555 .578 .984 

VAR00044 139.7869 1302.504 .667 .984 

VAR00045 139.8361 1302.506 .559 .984 

VAR00046 139.7541 1305.455 .639 .984 

VAR00047 139.7869 1301.504 .713 .984 

VAR00048 139.8033 1297.861 .824 .984 

VAR00049 139.7869 1302.204 .681 .984 

VAR00050 139.8852 1300.737 .559 .984 

VAR00051 139.9016 1302.357 .487 .984 

VAR00052 139.8361 1302.839 .546 .984 

VAR00053 140.3443 1306.530 .297 .984 

VAR00054 139.9344 1301.996 .474 .984 

VAR00055 139.8033 1307.327 .414 .984 

VAR00056 139.9180 1301.010 .519 .984 

VAR00057 140.1148 1303.603 .367 .984 

VAR00058 139.8689 1308.549 .298 .984 

VAR00059 140.0984 1301.990 .414 .984 

VAR00060 139.9016 1302.890 .469 .984 

VAR00061 140.0000 1303.933 .383 .984 

VAR00062 140.0000 1303.200 .404 .984 

VAR00063 139.8689 1302.349 .520 .984 

VAR00064 139.8033 1305.394 .498 .984 



VAR00065 140.0000 1305.300 .342 .984 

VAR00066 139.8525 1306.628 .381 .984 

VAR00067 139.7377 1308.797 .520 .984 

VAR00068 139.8197 1302.284 .596 .984 

VAR00069 140.2787 1302.571 .398 .984 

VAR00070 139.9016 1300.757 .541 .984 

VAR00071 139.9180 1306.110 .351 .984 

VAR00072 140.2623 1312.163 .308 .984 

VAR00073 139.8033 1300.327 .717 .984 

VAR00074 139.9180 1303.710 .430 .984 

VAR00075 139.7705 1304.013 .649 .984 

VAR00076 139.9508 1298.881 .562 .984 

VAR00077 139.9508 1304.481 .386 .984 

VAR00078 140.0656 1297.662 .544 .984 

VAR00079 139.9508 1298.848 .563 .984 

VAR00080 139.7869 1299.537 .805 .984 

VAR00081 140.5574 1316.051 .306 .984 

VAR00082 139.8033 1298.727 .787 .984 

VAR00083 139.8033 1299.127 .769 .984 

VAR00084 139.7213 1309.371 .589 .984 

VAR00085 140.2787 1305.238 .323 .984 

VAR00086 139.8361 1301.406 .601 .984 

VAR00087 139.9016 1304.290 .422 .984 

VAR00088 139.7869 1303.104 .639 .984 

VAR00089 139.7705 1304.546 .622 .984 

VAR00090 139.7869 1298.437 .856 .984 

VAR00091 139.7869 1301.837 .698 .984 

VAR00092 139.7705 1303.646 .667 .984 

VAR00093 139.7705 1305.846 .557 .984 

VAR00094 140.4098 1307.679 .300 .984 

VAR00095 139.9344 1305.896 .349 .984 

VAR00096 139.7541 1305.155 .656 .984 

VAR00097 139.7377 1305.863 .707 .984 

VAR00098 139.8689 1302.549 .513 .984 

VAR00099 139.7541 1302.655 .796 .984 

VAR00100 139.8525 1305.895 .408 .984 

VAR00101 139.7869 1308.470 .391 .984 

VAR00102 139.8361 1298.673 .708 .984 

VAR00103 139.7705 1305.480 .575 .984 



VAR00104 139.7541 1306.022 .608 .984 

VAR00105 139.7869 1303.204 .635 .984 

VAR00106 139.9180 1300.277 .543 .984 

VAR00107 139.9180 1296.377 .671 .984 

VAR00108 140.0492 1296.948 .570 .984 

VAR00109 139.7705 1305.680 .565 .984 

VAR00110 139.8525 1299.695 .640 .984 

VAR00111 140.1475 1303.928 .355 .984 

VAR00112 140.1148 1300.837 .444 .984 

VAR00113 140.1967 1297.927 .520 .984 

VAR00114 140.1639 1299.739 .470 .984 

VAR00115 139.7541 1302.655 .796 .984 

VAR00116 139.8689 1302.116 .528 .984 

VAR00117 139.9836 1296.450 .616 .984 

VAR00118 139.9344 1297.429 .621 .984 

VAR00119 140.1475 1297.028 .546 .984 

VAR00120 139.8525 1300.561 .607 .984 

VAR00121 139.8197 1300.450 .672 .984 

VAR00122 139.8033 1298.261 .807 .984 

VAR00123 140.0656 1298.062 .532 .984 

VAR00124 140.3443 1307.330 .304 .984 

VAR00125 139.7541 1306.422 .586 .984 

VAR00126 140.0820 1299.977 .474 .984 

VAR00127 139.8852 1305.937 .378 .984 

VAR00128 140.0000 1302.533 .424 .984 

VAR00129 139.7869 1309.137 .360 .984 

VAR00130 139.9836 1298.450 .555 .984 

VAR00131 140.0820 1295.177 .610 .984 

VAR00132 139.9180 1301.710 .496 .984 

VAR00133 139.9508 1302.048 .463 .984 

VAR00134 139.8525 1296.495 .760 .984 

VAR00135 139.9508 1299.414 .545 .984 

VAR00136 139.8033 1302.861 .607 .984 

VAR00137 139.7705 1300.246 .839 .984 

VAR00138 139.8197 1303.017 .566 .984 

VAR00139 140.0820 1299.443 .489 .984 

VAR00140 139.9672 1301.032 .485 .984 

VAR00141 139.8033 1300.794 .697 .984 

VAR00142 140.0164 1304.916 .348 .984 



VAR00143 140.1803 1297.984 .518 .984 

VAR00144 139.8852 1295.703 .734 .984 

VAR00145 140.2131 1304.637 .334 .984 

VAR00146 139.8033 1299.861 .737 .984 

VAR00147 139.8689 1303.449 .481 .984 

VAR00148 139.8033 1299.694 .745 .984 

VAR00149 140.2295 1300.446 .451 .984 

VAR00150 139.8033 1299.127 .769 .984 

VAR00151 139.9508 1301.914 .467 .984 

VAR00152 139.8033 1299.094 .771 .984 

VAR00153 139.7705 1302.080 .746 .984 

VAR00154 139.8852 1299.370 .606 .984 

VAR00155 139.7869 1306.470 .483 .984 

VAR00156 139.8361 1299.306 .683 .984 

VAR00157 139.8525 1304.228 .470 .984 

VAR00158 139.7705 1302.113 .745 .984 

VAR00159 139.7869 1305.970 .506 .984 

VAR00160 140.0492 1300.114 .478 .984 

VAR00161 140.0000 1299.167 .525 .984 

VAR00162 139.9836 1299.616 .519 .984 

VAR00163 139.7705 1306.380 .530 .984 

VAR00164 139.8197 1304.117 .521 .984 

VAR00165 139.7869 1304.304 .584 .984 

VAR00166 140.1803 1302.984 .380 .984 

VAR00167 139.8525 1296.928 .743 .984 

VAR00168 140.0820 1296.077 .585 .984 

VAR00169 139.7705 1305.380 .580 .984 

VAR00170 139.8197 1300.817 .657 .984 

VAR00171 139.8033 1302.061 .642 .984 

VAR00172 139.8852 1301.803 .522 .984 

VAR00173 140.1803 1296.950 .547 .984 

VAR00174 139.9508 1296.681 .632 .984 

VAR00175 139.7705 1306.146 .542 .984 

VAR00176 139.8033 1299.694 .745 .984 

VAR00177 139.7705 1307.180 .490 .984 

VAR00178 140.1967 1302.261 .400 .984 

VAR00179 140.1475 1298.028 .518 .984 

VAR00180 139.7705 1300.846 .808 .984 



Berdasarkan hasil pengujian validasi pada sampel sekolah I seluruh butir 

(180 butir) dinyatakan valid, tidak ada yang gugur  dengan ketentuan butir valid 

memiliki skor corrected item-total correlation ≥0.285 mendekati 0.300 sedangkan 

nilai reliability dengan nilai Cronbach's Alpha adalah  0.984 

2. Sampel Sekolah II 

Tabel IV.6 

Case Processing Summary II 

 

Scale All Variables 

 

N % 

Cases Valid 52 91.2 

Excluded 5 8.8 

Total 57 100.0 

 

Tabel IV.7 

Reliability Statistics II 

Cronbach's Alpha N of Item 

0.974 180 

 

Tabel IV.8 

Item-Total Statistics II 

Butir 

Pernyataan 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 135.1154 925.084 .326 .974 

VAR00002 135.2115 921.660 .311 .974 

VAR00003 135.1154 925.084 .326 .974 

VAR00004 135.7692 921.436 .295 .974 

VAR00005 135.4423 914.330 .458 .974 

VAR00006 135.6538 914.348 .437 .974 

VAR00007 135.1538 926.917 .296 .974 

VAR00008 135.2692 918.122 .414 .974 

VAR00009 135.4423 919.781 .309 .974 

VAR00010 135.1731 925.087 .305 .974 

VAR00011 135.4423 913.310 .493 .974 



VAR00012 135.5000 913.667 .465 .974 

VAR00013 135.2308 920.769 .333 .974 

VAR00014 135.2885 922.798 .298 .974 

VAR00015 135.1731 923.950 .294 .974 

VAR00016 135.1731 922.813 .304 .974 

VAR00017 135.2308 925.867 .299 .974 

VAR00018 135.3269 915.989 .454 .974 

VAR00019 135.1731 925.440 .294 .974 

VAR00020 135.2308 925.867 .289 .974 

VAR00021 135.3654 913.962 .506 .974 

VAR00022 135.2500 925.054 .312 .974 

VAR00023 135.2885 920.562 .295 .974 

VAR00024 135.2308 920.259 .357 .974 

VAR00025 135.2308 920.456 .348 .974 

VAR00026 135.1731 923.950 .304 .974 

VAR00027 135.1731 924.420 .305 .974 

VAR00028 135.4808 912.882 .496 .974 

VAR00029 135.4615 915.351 .417 .974 

VAR00030 135.2115 920.837 .353 .974 

VAR00031 135.4808 919.706 .307 .974 

VAR00032 135.2692 923.534 .298 .974 

VAR00033 135.2500 924.623 .298 .974 

VAR00034 135.1538 924.133 .306 .974 

VAR00035 135.4423 918.134 .326 .974 

VAR00036 135.1346 924.393 .290 .974 

VAR00037 135.2692 923.338 .299 .974 

VAR00038 135.1154 926.732 .306 .974 

VAR00039 135.2308 922.142 .297 .974 

VAR00040 135.1538 922.564 .366 .974 

VAR00041 135.3462 920.741 .301 .974 

VAR00042 135.3846 921.653 .316 .974 

VAR00043 135.1346 926.276 .303 .974 

VAR00044 135.1731 925.244 .305 .974 

VAR00045 135.2115 925.543 .311 .974 

VAR00046 135.2115 920.327 .379 .974 

VAR00047 135.1346 924.511 .328 .974 

VAR00048 135.1923 924.158 .299 .974 

VAR00049 135.1538 924.446 .341 .974 

VAR00050 135.4038 915.265 .439 .974 



VAR00051 135.2885 915.896 .490 .974 

VAR00052 135.3462 916.388 .426 .974 

VAR00053 135.6731 915.754 .392 .974 

VAR00054 135.4423 918.330 .319 .974 

VAR00055 135.2500 911.877 .720 .974 

VAR00056 135.7500 915.760 .408 .974 

VAR00057 135.6346 914.864 .418 .974 

VAR00058 135.2500 918.897 .399 .974 

VAR00059 135.2885 918.680 .374 .974 

VAR00060 135.4231 918.719 .310 .974 

VAR00061 135.4423 919.702 .372 .974 

VAR00062 135.4423 917.742 .339 .974 

VAR00063 135.3077 915.747 .478 .974 

VAR00064 135.3269 915.440 .475 .974 

VAR00065 135.6154 914.869 .417 .974 

VAR00066 135.2885 917.503 .423 .974 

VAR00067 135.2500 923.838 .308 .974 

VAR00068 135.2308 922.456 .302 .974 

VAR00069 135.4615 910.057 .599 .974 

VAR00070 135.3846 916.006 .420 .974 

VAR00071 135.4615 914.763 .437 .974 

VAR00072 135.6346 927.021 .299 .974 

VAR00073 135.2500 916.779 .496 .974 

VAR00074 135.3077 920.296 .295 .974 

VAR00075 135.1346 921.374 .546 .974 

VAR00076 135.2308 922.573 .297 .974 

VAR00077 135.4038 918.206 .334 .974 

VAR00078 135.5192 919.000 .294 .974 

VAR00079 135.3462 920.858 .306 .974 

VAR00080 135.2500 917.877 .446 .974 

VAR00081 135.4038 915.030 .447 .974 

VAR00082 135.2115 914.209 .694 .974 

VAR00083 135.1731 919.401 .514 .974 

VAR00084 135.1731 919.558 .504 .974 

VAR00085 135.5385 916.410 .369 .974 

VAR00086 135.3462 913.211 .547 .974 

VAR00087 135.3269 918.499 .356 .974 

VAR00088 135.1923 916.158 .644 .974 

VAR00089 135.2885 916.484 .465 .974 



VAR00090 135.2308 915.632 .580 .974 

VAR00091 135.1923 915.570 .677 .974 

VAR00092 135.1538 919.035 .614 .974 

VAR00093 135.2308 918.534 .440 .974 

VAR00094 135.4615 911.312 .555 .974 

VAR00095 135.6154 918.320 .303 .974 

VAR00096 135.2308 914.416 .639 .974 

VAR00097 135.1923 915.413 .686 .974 

VAR00098 135.1731 921.675 .374 .974 

VAR00099 135.1923 916.394 .631 .974 

VAR00100 135.2500 918.466 .419 .974 

VAR00101 135.1923 918.707 .502 .974 

VAR00102 135.2308 917.201 .505 .974 

VAR00103 135.2308 915.632 .580 .974 

VAR00104 135.2115 915.660 .619 .974 

VAR00105 135.2115 915.464 .629 .974 

VAR00106 135.6538 910.937 .551 .974 

VAR00107 135.4231 910.523 .598 .974 

VAR00108 135.5769 912.288 .502 .974 

VAR00109 135.1346 920.864 .590 .974 

VAR00110 135.3077 917.747 .398 .974 

VAR00111 135.6346 919.099 .299 .974 

VAR00112 135.5192 912.411 .504 .974 

VAR00113 135.6538 913.917 .451 .974 

VAR00114 135.6538 914.035 .447 .974 

VAR00115 135.1923 917.649 .561 .974 

VAR00116 135.2885 915.464 .508 .974 

VAR00117 135.4615 913.116 .493 .974 

VAR00118 135.4423 910.997 .573 .974 

VAR00119 135.4808 914.568 .439 .974 

VAR00120 135.3269 913.401 .555 .974 

VAR00121 135.2692 912.789 .646 .974 

VAR00122 135.4615 911.391 .553 .974 

VAR00123 135.4231 913.504 .493 .974 

VAR00124 135.7885 918.601 .320 .974 

VAR00125 135.1731 918.891 .545 .974 

VAR00126 135.2885 919.621 .335 .974 

VAR00127 135.2308 915.671 .578 .974 

VAR00128 135.5000 909.627 .602 .974 



VAR00129 135.2115 916.484 .577 .974 

VAR00130 135.4808 909.196 .622 .974 

VAR00131 135.5962 913.030 .477 .974 

VAR00132 135.3654 914.982 .468 .974 

VAR00133 135.4808 915.902 .394 .974 

VAR00134 135.2885 914.052 .567 .974 

VAR00135 135.4423 913.232 .496 .974 

VAR00136 135.1731 919.401 .514 .974 

VAR00137 135.1923 918.903 .491 .974 

VAR00138 135.1538 921.035 .473 .974 

VAR00139 135.5000 918.529 .302 .974 

VAR00140 135.5192 917.588 .331 .974 

VAR00141 135.2500 916.858 .492 .974 

VAR00142 135.4038 913.696 .495 .974 

VAR00143 135.4423 908.487 .661 .974 

VAR00144 135.3269 909.950 .690 .974 

VAR00145 135.6731 914.734 .427 .974 

VAR00146 135.2308 915.318 .595 .974 

VAR00147 135.3077 916.962 .429 .974 

VAR00148 135.1731 919.950 .480 .974 

VAR00149 135.5000 915.392 .407 .974 

VAR00150 135.1923 920.433 .406 .974 

VAR00151 135.4231 920.563 .306 .974 

VAR00152 135.1731 919.244 .523 .974 

VAR00153 135.2308 919.554 .391 .974 

VAR00154 135.6154 917.653 .325 .974 

VAR00155 135.2885 916.954 .446 .974 

VAR00156 135.2885 913.935 .572 .974 

VAR00157 135.2885 917.699 .415 .974 

VAR00158 135.2885 916.523 .464 .974 

VAR00159 135.2115 915.739 .615 .974 

VAR00160 135.5577 913.977 .448 .974 

VAR00161 135.5769 911.739 .521 .974 

VAR00162 135.3846 916.006 .420 .974 

VAR00163 135.2500 914.936 .580 .974 

VAR00164 135.2308 913.946 .662 .974 

VAR00165 135.2308 914.808 .620 .974 

VAR00166 135.5577 912.722 .489 .974 

VAR00167 135.3462 909.446 .691 .974 



VAR00168 135.5769 914.445 .431 .974 

VAR00169 135.1923 917.884 .548 .974 

VAR00170 135.3462 919.133 .322 .974 

VAR00171 135.2885 916.837 .451 .974 

VAR00172 135.4615 915.469 .413 .974 

VAR00173 135.6923 911.943 .524 .974 

VAR00174 135.3654 915.334 .455 .974 

VAR00175 135.2308 918.063 .463 .974 

VAR00176 135.4231 913.896 .480 .974 

VAR00177 135.1731 919.362 .516 .974 

VAR00178 135.6538 918.192 .310 .974 

VAR00179 135.7115 915.699 .401 .974 

VAR00180 135.2500 912.858 .675 .974 

 

Berdasarkan hasil pengujian validasi pada sampel sekolah II seluruh butir 

(180 butir) dinyatakan valid, tidak ada yang gugur  dengan ketentuan butir valid 

memiliki skor corrected item-total correlation ≥0.285 mendekati 0.300 sedangkan 

nilai reliability dengan nilai Cronbach's Alpha adalah  0.974 

3. Sampel Sekolah III 

Tabel IV.9 

Case Processing Summary III 

 

Scale All Variables 

 

N % 

Cases Valid 41 100.0 

Excluded 0 .0 

Total 41 100.0 

 

Tabel IV.10 

Reliability Statistics III 

Cronbach's Alpha N of Item 

0.983 180 

 

 



Tabel IV.11 

Item-Total Statistics III 

Butir 

Pernyataan 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 106.1707 1869.695 .599 .983 

VAR00002 106.1463 1873.728 .508 .983 

VAR00003 106.3415 1870.030 .483 .983 

VAR00004 106.5854 1870.599 .463 .983 

VAR00005 106.3415 1877.530 .304 .983 

VAR00006 106.7073 1872.062 .473 .983 

VAR00007 106.1463 1878.978 .348 .983 

VAR00008 106.4146 1863.999 .608 .983 

VAR00009 106.5366 1867.855 .518 .983 

VAR00010 106.0976 1882.240 .288 .983 

VAR00011 106.8293 1880.795 .313 .983 

VAR00012 106.4634 1866.355 .549 .983 

VAR00013 106.3171 1870.522 .479 .983 

VAR00014 106.0732 1883.420 .303 .983 

VAR00015 106.1707 1868.895 .622 .983 

VAR00016 106.1707 1879.595 .312 .983 

VAR00017 106.0976 1880.640 .344 .983 

VAR00018 106.2927 1865.562 .610 .983 

VAR00019 106.2927 1875.962 .354 .983 

VAR00020 106.2439 1875.539 .383 .983 

VAR00021 106.5366 1877.105 .305 .983 

VAR00022 106.0976 1872.290 .636 .983 

VAR00023 106.5122 1874.006 .374 .983 

VAR00024 106.1707 1880.295 .302 .983 

VAR00025 106.2439 1873.589 .433 .983 

VAR00026 106.0732 1879.420 .427 .983 

VAR00027 106.2195 1876.926 .359 .983 

VAR00028 106.4878 1865.706 .564 .983 

VAR00029 106.9024 1882.240 .363 .983 

VAR00030 106.1951 1871.061 .535 .983 

VAR00031 106.5122 1867.306 .529 .983 

VAR00032 106.4390 1871.402 .434 .983 

VAR00033 106.3902 1869.494 .484 .983 



VAR00034 106.3659 1867.488 .536 .983 

VAR00035 106.3659 1866.038 .571 .983 

VAR00036 106.1707 1870.045 .588 .983 

VAR00037 106.2439 1869.989 .527 .983 

VAR00038 106.0976 1879.240 .393 .983 

VAR00039 106.3659 1872.088 .428 .983 

VAR00040 105.9756 1890.624 .298 .983 

VAR00041 106.5610 1869.052 .494 .983 

VAR00042 106.3659 1873.988 .383 .983 

VAR00043 106.2439 1865.139 .653 .983 

VAR00044 106.2195 1866.526 .636 .983 

VAR00045 106.4878 1865.356 .572 .983 

VAR00046 106.1220 1876.110 .464 .983 

VAR00047 106.1220 1877.910 .406 .983 

VAR00048 106.2195 1866.026 .650 .983 

VAR00049 106.1463 1869.678 .631 .983 

VAR00050 106.6341 1868.938 .517 .983 

VAR00051 106.4390 1870.552 .454 .983 

VAR00052 106.4146 1863.199 .626 .983 

VAR00053 106.6341 1869.488 .504 .983 

VAR00054 106.5122 1867.106 .533 .983 

VAR00055 106.2683 1871.651 .471 .983 

VAR00056 106.8049 1880.161 .312 .983 

VAR00057 106.5366 1869.705 .476 .983 

VAR00058 106.3415 1866.180 .575 .983 

VAR00059 106.7317 1871.951 .491 .983 

VAR00060 106.6098 1867.044 .554 .983 

VAR00061 106.5366 1871.255 .440 .983 

VAR00062 106.6341 1865.888 .591 .983 

VAR00063 106.4634 1871.855 .423 .983 

VAR00064 106.4634 1870.955 .443 .983 

VAR00065 106.5854 1871.149 .450 .983 

VAR00066 106.3902 1864.494 .601 .983 

VAR00067 106.2683 1869.651 .521 .983 

VAR00068 106.2927 1876.412 .343 .983 

VAR00069 106.7073 1869.612 .536 .983 

VAR00070 106.4390 1877.452 .305 .983 

VAR00071 106.7561 1878.939 .317 .983 



VAR00072 106.5122 1868.756 .495 .983 

VAR00073 106.2927 1869.612 .510 .983 

VAR00074 106.4878 1865.906 .560 .983 

VAR00075 106.1951 1874.961 .427 .983 

VAR00076 106.4634 1860.805 .677 .983 

VAR00077 106.8293 1876.845 .440 .983 

VAR00078 106.4390 1865.802 .563 .983 

VAR00079 106.3415 1867.930 .533 .983 

VAR00080 106.2683 1863.051 .688 .983 

VAR00081 106.6098 1871.894 .438 .983 

VAR00082 106.2439 1868.489 .566 .983 

VAR00083 106.5366 1875.355 .345 .983 

VAR00084 106.3902 1867.044 .541 .983 

VAR00085 106.5854 1867.949 .525 .983 

VAR00086 106.4146 1858.499 .736 .983 

VAR00087 106.4146 1862.049 .653 .983 

VAR00088 106.3171 1863.472 .650 .983 

VAR00089 106.3659 1868.788 .506 .983 

VAR00090 106.3415 1860.230 .717 .983 

VAR00091 106.0976 1873.340 .599 .983 

VAR00092 106.2927 1862.262 .692 .983 

VAR00093 106.1951 1876.311 .389 .983 

VAR00094 106.5854 1871.299 .447 .983 

VAR00095 106.6098 1875.044 .363 .983 

VAR00096 106.3171 1865.672 .596 .983 

VAR00097 106.1707 1880.795 .308 .983 

VAR00098 106.1220 1879.810 .344 .983 

VAR00099 106.0976 1873.940 .578 .983 

VAR00100 106.3415 1872.030 .435 .983 

VAR00101 106.3415 1869.580 .493 .983 

VAR00102 106.2927 1857.562 .809 .983 

VAR00103 106.0488 1841.148 .324 .984 

VAR00104 106.1463 1870.128 .618 .983 

VAR00105 106.1707 1865.445 .722 .983 

VAR00106 106.6098 1863.894 .629 .983 

VAR00107 106.6098 1863.744 .633 .983 

VAR00108 106.6341 1869.488 .504 .983 

VAR00109 106.1707 1877.145 .383 .983 



VAR00110 106.2683 1869.501 .525 .983 

VAR00111 106.7073 1870.512 .513 .983 

VAR00112 106.6829 1874.672 .395 .983 

VAR00113 106.6341 1872.188 .438 .983 

VAR00114 106.4878 1859.856 .699 .983 

VAR00115 106.0488 1881.848 .381 .983 

VAR00116 106.2683 1871.451 .476 .983 

VAR00117 106.5854 1877.649 .297 .983 

VAR00118 106.4390 1863.502 .616 .983 

VAR00119 106.6829 1872.922 .439 .983 

VAR00120 106.3171 1866.172 .584 .983 

VAR00121 106.2683 1869.601 .522 .983 

VAR00122 106.4634 1868.705 .495 .983 

VAR00123 106.6098 1864.894 .605 .983 

VAR00124 106.6098 1870.944 .461 .983 

VAR00125 106.1707 1872.995 .503 .983 

VAR00126 106.4390 1876.652 .314 .983 

VAR00127 106.2439 1866.039 .629 .983 

VAR00128 106.6098 1871.994 .436 .983 

VAR00129 106.2439 1868.489 .566 .983 

VAR00130 106.7073 1872.212 .469 .983 

VAR00131 106.7317 1874.601 .421 .983 

VAR00132 106.4146 1856.199 .789 .983 

VAR00133 106.6341 1867.488 .552 .983 

VAR00134 106.2683 1864.301 .656 .983 

VAR00135 106.5366 1862.355 .646 .983 

VAR00136 106.2683 1860.701 .748 .983 

VAR00137 106.3171 1859.972 .735 .983 

VAR00138 106.2195 1869.076 .568 .983 

VAR00139 106.5366 1867.655 .523 .983 

VAR00140 106.3415 1863.880 .630 .983 

VAR00141 106.1463 1869.178 .647 .983 

VAR00142 106.1951 1877.361 .360 .983 

VAR00143 106.4390 1864.952 .583 .983 

VAR00144 106.2195 1870.826 .521 .983 

VAR00145 106.6341 1870.838 .471 .983 

VAR00146 106.1463 1875.928 .441 .983 

VAR00147 106.4390 1861.452 .664 .983 



VAR00148 106.1951 1870.661 .546 .983 

VAR00149 106.5366 1868.455 .505 .983 

VAR00150 106.1707 1868.945 .620 .983 

VAR00151 106.5366 1871.655 .431 .983 

VAR00152 106.1707 1868.245 .641 .983 

VAR00153 106.2195 1875.676 .392 .983 

VAR00154 106.5854 1863.549 .629 .983 

VAR00155 106.3659 1878.188 .305 .983 

VAR00156 106.0732 1879.270 .432 .983 

VAR00157 106.2439 1876.339 .362 .983 

VAR00158 106.2927 1866.462 .588 .983 

VAR00159 106.2439 1865.789 .636 .983 

VAR00160 106.6098 1868.994 .507 .983 

VAR00161 106.6098 1867.394 .546 .983 

VAR00162 106.4634 1860.705 .679 .983 

VAR00163 106.3171 1861.872 .688 .983 

VAR00164 106.2439 1868.439 .567 .983 

VAR00165 106.2439 1863.689 .690 .983 

VAR00166 106.6341 1868.138 .536 .983 

VAR00167 106.3171 1863.072 .659 .983 

VAR00168 106.2683 1836.001 .350 .984 

VAR00169 106.1951 1873.061 .479 .983 

VAR00170 106.2683 1871.151 .483 .983 

VAR00171 106.1951 1863.361 .749 .983 

VAR00172 106.4146 1860.699 .685 .983 

VAR00173 106.6585 1864.630 .633 .983 

VAR00174 106.5366 1868.455 .505 .983 

VAR00175 106.1463 1871.678 .570 .983 

VAR00176 106.3659 1864.438 .608 .983 

VAR00177 106.2439 1860.489 .774 .983 

VAR00178 106.6829 1875.222 .381 .983 

VAR00179 106.6098 1873.144 .408 .983 

VAR00180 106.3415 1876.780 .322 .983 

 

Berdasarkan hasil pengujian validasi pada sampel sekolah III Seluruh butir 

(180 butir) dinyatakan valid, tidak ada yang gugur  dengan ketentuan butir valid 

memiliki skor corrected item-total correlation ≥0.285 mendekati 0.300 sedangkan 

nilai reliability dengan nilai Cronbach's Alpha adalah  0.983 



4. Sampel Sekolah IV 

Tabel IV.12 

Case Processing Summary IV 

 

Scale All Variables 

 

N % 

Cases Valid 55 100.0 

Excluded 0 .0 

Total 55 100.0 

 

Tabel IV.13 

Reliability Statistics IV 

Cronbach's Alpha N of Item 

0.965 180 

 

Tabel IV.14 

Item-Total Statistics IV 

Butir 

Pernyataan 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 108.2545 773.749 .352 .964 

VAR00002 108.4000 771.393 .350 .964 

VAR00004 109.1091 772.247 .314 .964 

VAR00005 108.5818 772.026 .356 .965 

VAR00006 108.9273 774.587 .298 .965 

VAR00007 108.5636 768.065 .309 .964 

VAR00008 108.5636 767.251 .340 .964 

VAR00009 108.6909 777.218 .380 .965 

VAR00010 108.2727 775.239 .325 .965 

VAR00011 109.0545 770.941 .346 .964 

VAR00012 108.7455 775.675 .317 .965 

VAR00013 108.4000 770.170 .294 .964 

VAR00014 108.3091 773.699 .311 .965 

VAR00015 108.3091 772.699 .297 .964 

VAR00016 108.3455 769.378 .397 .964 



VAR00017 108.3091 770.662 .390 .964 

VAR00018 108.7273 765.128 .395 .964 

VAR00019 108.4000 770.652 .321 .964 

VAR00020 108.3636 765.125 .600 .964 

VAR00021 108.7091 764.062 .434 .964 

VAR00022 108.3818 766.092 .517 .964 

VAR00023 108.8364 763.880 .449 .964 

VAR00024 108.4545 769.956 .313 .964 

VAR00025 108.2909 776.247 .298 .965 

VAR00026 108.3091 773.366 .387 .964 

VAR00028 108.9273 778.476 .298 .965 

VAR00029 109.1455 772.275 .310 .964 

VAR00030 108.3455 772.378 .325 .964 

VAR00031 108.7455 769.712 .300 .965 

VAR00032 108.7455 762.638 .485 .964 

VAR00033 109.0727 775.698 .323 .965 

VAR00035 108.6182 760.685 .572 .964 

VAR00036 108.2727 775.091 .296 .965 

VAR00037 108.4909 772.884 .362 .965 

VAR00038 108.4000 767.541 .422 .964 

VAR00039 108.4182 771.248 .316 .964 

VAR00041 108.8909 769.914 .351 .965 

VAR00042 108.7273 768.684 .317 .964 

VAR00043 108.2909 772.469 .305 .964 

VAR00044 108.4727 766.143 .425 .964 

VAR00045 108.6182 766.018 .374 .964 

VAR00046 108.4364 767.658 .384 .964 

VAR00047 108.3455 767.082 .529 .964 

VAR00048 108.4182 767.211 .419 .964 

VAR00049 108.4545 764.808 .496 .964 

VAR00050 108.8727 768.928 .329 .964 

VAR00051 108.5818 764.433 .443 .964 

VAR00052 108.5818 763.433 .481 .964 

VAR00053 109.1091 771.803 .310 .964 

VAR00054 108.8182 766.781 .340 .964 

VAR00055 108.4909 765.477 .441 .964 

VAR00056 109.0727 774.550 .283 .965 

VAR00057 108.8727 773.039 .316 .965 



VAR00058 108.4545 766.956 .402 .964 

VAR00059 108.9455 769.423 .326 .964 

VAR00060 108.7091 762.358 .496 .964 

VAR00061 108.6545 765.156 .399 .964 

VAR00062 108.8000 763.719 .450 .964 

VAR00063 108.5636 766.954 .352 .964 

VAR00064 108.5455 761.215 .582 .964 

VAR00065 109.1818 776.077 .296 .965 

VAR00066 108.5273 768.291 .311 .964 

VAR00067 108.4182 763.174 .608 .964 

VAR00068 108.4182 766.507 .452 .964 

VAR00069 108.9091 767.751 .321 .964 

VAR00070 108.5273 770.402 .228 .965 

VAR00071 108.8182 760.670 .564 .964 

VAR00072 108.9636 769.258 .299 .964 

VAR00073 108.3455 769.008 .418 .964 

VAR00074 108.4727 769.624 .297 .964 

VAR00075 108.3636 768.273 .430 .964 

VAR00076 108.5273 768.587 .299 .964 

VAR00077 109.0545 769.830 .297 .964 

VAR00078 108.7091 762.062 .507 .964 

VAR00079 108.5818 775.396 .292 .965 

VAR00080 108.4545 766.549 .420 .964 

VAR00081 109.1636 771.658 .321 .964 

VAR00082 108.3091 772.514 .325 .964 

VAR00083 108.2909 771.395 .389 .964 

VAR00084 108.3273 768.076 .513 .964 

VAR00085 108.6727 765.076 .400 .964 

VAR00086 108.6182 761.055 .559 .964 

VAR00087 108.4182 765.396 .504 .964 

VAR00088 108.4182 764.137 .563 .964 

VAR00089 108.4727 761.476 .623 .964 

VAR00090 108.4909 762.143 .580 .964 

VAR00091 108.3818 764.833 .582 .964 

VAR00092 108.4000 768.911 .355 .964 

VAR00093 108.4909 763.069 .541 .964 

VAR00094 109.1818 772.966 .316 .964 

VAR00095 108.9636 773.110 .324 .965 



VAR00096 108.3818 763.907 .629 .964 

VAR00097 108.3636 765.643 .572 .964 

VAR00098 108.3273 770.446 .365 .964 

VAR00099 108.3818 767.722 .434 .964 

VAR00100 108.6182 768.240 .292 .964 

VAR00101 108.5636 761.584 .559 .964 

VAR00102 108.4909 761.588 .603 .964 

VAR00103 108.3636 769.532 .362 .964 

VAR00104 108.4727 760.180 .679 .964 

VAR00105 108.4182 765.396 .504 .964 

VAR00106 108.9636 774.665 .292 .965 

VAR00107 108.6909 761.884 .514 .964 

VAR00108 108.8364 766.473 .354 .964 

VAR00109 108.3455 766.341 .572 .964 

VAR00110 108.4727 764.735 .484 .964 

VAR00111 109.0545 775.719 .295 .965 

VAR00112 108.9636 769.776 .298 .964 

VAR00113 108.9636 767.258 .359 .964 

VAR00114 108.9091 766.566 .367 .964 

VAR00115 108.3273 765.965 .645 .964 

VAR00116 108.6000 767.615 .318 .964 

VAR00117 108.8545 766.682 .349 .964 

VAR00118 108.6000 763.726 .464 .964 

VAR00119 109.0545 771.349 .327 .964 

VAR00120 108.4545 766.512 .421 .964 

VAR00121 108.4364 763.732 .561 .964 

VAR00122 108.7273 763.980 .436 .964 

VAR00123 108.6727 769.706 .322 .965 

VAR00124 109.1818 773.226 .325 .964 

VAR00125 108.4909 764.069 .500 .964 

VAR00126 108.6727 769.595 .326 .965 

VAR00127 108.3818 769.574 .340 .964 

VAR00128 108.7636 767.443 .312 .964 

VAR00129 108.3818 768.092 .415 .964 

VAR00130 108.8909 764.618 .436 .964 

VAR00131 108.8364 762.362 .505 .964 

VAR00132 108.5636 767.954 .313 .964 

VAR00133 108.8364 768.843 .327 .964 



VAR00134 108.5455 763.512 .492 .964 

VAR00135 108.7091 761.358 .532 .964 

VAR00136 108.4364 764.139 .542 .964 

VAR00137 108.5273 760.587 .617 .964 

VAR00138 108.4364 765.621 .475 .964 

VAR00139 108.9455 774.275 .295 .965 

VAR00140 108.6909 763.958 .439 .964 

VAR00141 108.3636 766.495 .526 .964 

VAR00142 108.6545 765.156 .399 .964 

VAR00143 108.8000 768.607 .312 .964 

VAR00144 108.5455 762.734 .522 .964 

VAR00145 108.7636 763.406 .458 .964 

VAR00146 108.4909 767.551 .356 .964 

VAR00147 108.6545 768.601 .294 .964 

VAR00148 108.4545 765.141 .481 .964 

VAR00149 109.1636 773.139 .319 .964 

VAR00150 108.4727 764.772 .483 .964 

VAR00151 108.8364 779.991 .299 .965 

VAR00152 108.4909 764.403 .486 .964 

VAR00153 108.4364 769.510 .301 .964 

VAR00154 108.7273 761.313 .533 .964 

VAR00155 108.5273 766.698 .374 .964 

VAR00156 108.4727 765.698 .444 .964 

VAR00157 108.4727 768.958 .306 .964 

VAR00158 108.5818 767.359 .332 .964 

VAR00159 108.4545 771.438 .307 .965 

VAR00160 108.8545 765.645 .388 .964 

VAR00161 108.8727 766.595 .356 .964 

VAR00162 108.5818 767.359 .332 .964 

VAR00163 108.4909 766.847 .385 .964 

VAR00164 108.5273 760.550 .619 .964 

VAR00165 108.4364 763.769 .559 .964 

VAR00166 108.9091 771.010 .297 .965 

VAR00167 108.5818 762.803 .504 .964 

VAR00168 108.7273 764.832 .406 .964 

VAR00169 108.3818 768.500 .394 .964 

VAR00170 108.5636 765.065 .424 .964 

VAR00171 108.3636 767.013 .498 .964 



VAR00172 108.6364 764.125 .440 .964 

VAR00173 109.0364 770.554 .304 .964 

VAR00174 108.9091 763.788 .474 .964 

VAR00175 108.4545 766.771 .410 .964 

VAR00176 108.6727 762.372 .499 .964 

VAR00177 108.3273 770.409 .367 .964 

VAR00178 108.6364 765.791 .379 .964 

VAR00179 108.9636 769.110 .285 .964 

VAR00180 108.3818 766.796 .481 .964 

 

Berdasarkan hasil pengujian validasi pada sampel sekolah IV Seluruh butir 

(180 butir) dinyatakan valid, tidak ada yang gugur  dengan ketentuan butir valid 

memiliki skor corrected item-total correlation ≥0.285 mendekati 0.300 sedangkan 

nilai reliability dengan nilai Cronbach's Alpha adalah  0.965. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikasi realibilias 

butir pernyataan sangat dinamis semakin keluar dari ibukota provinsi (dalam hal 

ini diwakili oleh sampel sekolah I) semakin besar nilai realibilitasnya namun 

semakin berjarak ke luar ibukota provinsi atau ke dalam nilai realibilitasnya agak 

kecil (sampel sekolah IV). 

 

C. Purwarupa Aplikasi Softwere IPLP-Q 

Purwarupa aplikasi softwere IPLP-Q semata-mata hanya masih bersifat 

pondasi dasar atau kerangkanya saja yang masih belum memiliki bentuk 

sempurna, karena diagendakan akan terus disempurnakan pada tahun kedua 

berjalan. Dasar pengembangan desain yang kemudian dikembangkan menjadi 

fitur-fitur dari aplikasi softwere IPLP-Q adalah aspek kompetensi, aspek 

indikator, bidang bimbingan, pola program bimbingan dan konseling baik pola 17 

Plus dan pola perkembangan komprehensif yang didalamnya memuat layanan-

layanan yang disesuaikan dengan pola masing-masing. Berikut ini secara runtut 

disajikan tampilan awal aplikasi softwere IPLP-Q yang direncanakan. 

 

 

 



Gambar IV.1 Tampilan Pembuka 

 

 

Gambar IV.2 Diisi Kata Sandi Pengguna 

 

 



Gambar IV.3 Tampilan Isi 

 

 

Gambar IV.4 Dokumen Pembuka IPLP-Q 

 



 

Gambar IV.5 Tampilan untuk Data Siswa 

 

 

Gambar IV.6 Tampilan Lembar Jawaban Siswa 

 



 

Gambar IV.7 Tampilan Analisis Jawaban Siswa 

 

 

Gambar IV.8 Tampilan Analisis Bidang Bimbingan 

 

 



Gambar IV.9 Tampilan Analisis Pola Program Layanan 

 

 

Gambar IV.10 Tampilan Hasil Tabulasi Arah Pilihan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustina, Ary Ginanjar. (2001). Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi 

dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Berdasarkan 6 Rukun 

Iman dan 5 Rukun Islam. Jakarta: Arga. 

 

Ahmad, Karyono Ibnu & Setiawan, Muhammad Andri. (2013a). Bimbingan dan 

Konseling Pendekatan Qur’ani (Alternatif Pendekatan Lapangan): Jilid 

Pertama Bimbingan. Bandung: CV. Nurani Pendidikan. 

 

Ahmad, Karyono Ibnu & Setiawan, Muhammad Andri. (2013b). Bimbingan dan 

Konseling Pendekatan Qur’ani (Alternatif Pendekatan Lapangan): Jilid 

Kedua Konseling. Bandung: CV. Nurani Pendidikan. 

 

Dharma, Surya. (2013). Kebijakan dan Implementasi Bimbingan dan Konseling 

dalam Kurikulum 2013. Power Point. Diakses pada 13 April 2013, dari 

franaikfa@gmail.com 

 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. 

(2007). Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam 

Jalur Pendidikan Formal. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Hidayah, Zulyani. (1997). Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia. Jakarta: LP3ES. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Modul Pelatihan Implementasi 

Kurikulum 2013 untuk Guru BK/Konselor:  Implementasi Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Kemendikbud. 

 

Kleden, Ninuk. (2000). “Semangat Kedaerahan dan Identitas Banjar”, dalam 

Kleden, Ninuk, et. al. Pendefinisian Kembali Tradisi dan Identitas Etnik. 

Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan. Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (PMB-LIPI). Jakarta: LIPI. 

 

Krauss, Steve Eric et. al (2005). “The Muslim Religiosity-Personality 

Measurement Inventory (MRPI)'s Religiosity Measurement Model: 

Towards Filling the Gaps in Religiosity Research on Muslims.” Dalam 

Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 13 (2): 131-145. 

 

Laungani, Pittu. (2004). Asian Perspectives in Counselling and Psychotherapy. 

New York: Brunner-Routledge. 

 

Lesmana, Jeanette Murad. (2005). Dasar-dasar Konseling. Jakarta: UI Press. 

 

mailto:franaikfa@gmail.com


LN, Syamsu Yusuf & Nurihsan,  Juntika. (2005).  Landasan  Bimbingan  dan  

Konseling. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

 

Rahman, Fathur (tt). Modul Ajar Pengembangan dan Evaluasi Program BK. 

Yogyakarta: PPGBK UNY. 

 

Suherman, Uman (2005). Pendekatan Konseling Qur'ani untuk Mengembangkan 

Keterampilan Hubungan Sosial: Studi Deskriptif-Analitik tentang 

Kandungan Nilai Surat Ayat An Nahl 125 dan Ali Imran Ayat 159 dalam 

Konseling pada Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Kabupaten 

Garut. Disertasi Doktor pada SPs UPI Bandung: Tidak Diterbitkan. 

 

Sutoyo, Anwar (2006). Model Konseling Qurani untuk Mengembangkan Fitrah 

Manusia Menuju Pribadi Kaaffah: Uji Coba pada Mahasiswa Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Semester Ganjil Tahun 2005 Fakultas Ilmi 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Disertasi Doktor pada SPs UPI 

Bandung: Tidak Diterbitkan.  

 

Tamin, Daaris (2009). Program Bimbingan dan Konseling untuk Mengembangkan 

Kecerdasan Spiritual Anak Sekolah Dasar (Studi Pengembangan Program 

Bimbingan dan Konseling Berdasarkan Hasil Penelitian Inquiry 

Naturalistic di SDIT Luqmanul Hakim Bandung). Tesis Magister pada SPs 

UPI Bandung: Tidak Diterbitkan. 

Universitas Lambung Mangkurat. (2011). Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Universitas Lambung 

Mangkurat Kementerian Pendidikan Nasional. 

 

Whiston, Susan C. (2009). Principles and Applications of Assessment in 

Counseling. Belmont, CA: Brooks/Cole. 

 

Yahya (2002). Terapi Model Thariqat Qadiriyyah-Naqsyabandiyyah dalam 

Membantu Remaja Korban Penyalahgunaan NAZA: Studi Kasus di Pondok 

Inabah Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Tesis Magister pada SPs UPI 

Bandung: Tidak Diterbitkan. 

 

Yusuf, M. Jamil (2007). Model Konseptual Konseling Islami dan Implikasinya 

Bagi Pengembangan Dakwah: Studi Perspektif Konseling Berdasarkan 

Hakikat Manusia Menurut Ajaran Islam. Disertasi Doktor pada SPs UPI 

Bandung: Tidak Diterbitkan. 

 

www.wikipedia.org.Suku Banjar [Diakses pada 23 April 2012] 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAN 1 Mataraman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Rekap Siswa SMAN 1 Mataraman 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Siswa SMAN 1 Mataraman sedang mengisi IPLP-Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SMAN 1 Daha Utara 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Tenaga Pendidik SMAN 1 Daha Utara 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa SMAN 1 Daha Utara sedang mengisi IPLP-Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denah SMAN 1 Daha Utara 


	01. Sampul-Daftar Isi Laporan Kemajuan II
	LembarPengesahan_KARYONO_IBNU_AHMAD (2)
	02. Bab I-Bab IV & Daftar Pustaka Laporan Kemajuan II



