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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Lembaga pemasyarakatan kelas III Polewali awalnya terletak di Jalan 

Ammana Pattolo No. 04 Polewali. Seiring dengan meningkatnya jumlah penghuni 

dan adanya keterbatasan blok hunian, maka pada tahun 1979 lembaga 

pemasyarakatan kelas III Polewali di pindahkan ke Jl. Elang No 28 Pakkabatan Bab. 

Polewali Mandar. Perkembangan selanjutnya kelas lapas kelas III Polewali di 

tingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  Polewali 

berdasarkan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M. 01-

PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 28 Februari 1986. 

Sejalan dengan pemekaran sebagai wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

menjadi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004, maka saat ini Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali menjadi lapas terbesar dan satu-satunya di 

wilayah kerja Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.  

Tampak halaman depan pelayanan lokasi Lapas Kelas IIB polewali terbilang 

sangat strategis dimana jarak dengan istansi terkait seperti Pengadilan Negri Polewali 

hanya berjarak ± 200 M, Kejaksaan Negri Polewali berjarak ± 700 M, dan Polres 

Polewali Mandar ± 600 M, selain itu jarak dengan istansi pemerintahan lainnya 

cukup dekat dan paling jauh berjarak ± 3 KM. 

4.1.1. Jumlah Pegawai dan Penghuni Tahanan Lapas Polewali Mandar 

 Jumlah pegawai Lembaha Pemasayarakat atau Lapas Polewali Kelas IIB  saat 

ini berjumlah 67 (enam puluh tuju) orang dengan 11 orang pejabat struktural, diluar 

Bapak Kalapas (Pimpinan Lapas) 01 orang. Selebihnya adalah petugas pengamanan, 

ketertiban serta staf pelayanan dan operasional.  
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Jumlah isi warga binaan atau narapidana lapas polewali mandar Narapidana 234 

orang, Tahanan 33 orang, total Jumlahnya sekitar 297 orang. Keterangannya, Pria 

berjumlah 296 orang dan Wanita berjumlah 01 orang. 

4.1.2 Kegiatan Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan atau Narapidana Dan 

Pelayanan Kesehatan Untuk Warga Binaan di Lapas Polewali Mandar. 

Kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan atau narapidana 

pemasyarakatan dilakukan lewat media kelompok Usaha Bersama Boyang Malaqbi. 

Saat ini KUB Boyang Malaqbi Lapas Kelas IIB Polewali memiliki kegiatan usaha 

sebagai yakni 

1. Budidaya ikan air tawar. 

2. Budidaya ayam petelur dan ayam kampung. 

3. Budidaya kambing. 

4. Usaha pertukangan kayu. 

5. Depot air minum isi ulang. 

6. Usaha kuliner. 

7. Usaha kerajinan tangan. 

8. Usaha tenun tradisional dan menjahit. 

 Sementara itu untuk pembinaan kepribadian berupa bimbingan rohani dan 

mental dilakukan dengan pembentukan Takmir Masjid Baiturrahman yang 

beranggotakan petugas dan warga binaan pemasyarakatan lapas kelas IIB polewali. 

Adapun program utama dari takmir tersebut adalah pengembangan Dakwah, 

pembelajarana dasar Al-qur’an dan pemberantasan buta huruf. 

Lapas kelas IIB Polewali juga memberikan pelayanan kesehatan kepada 

warga binaan atau narapidana berupa klinik pemeriksaan. Selain itu disiapkan pula 
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ruang perawatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan 

yang intensiv, dalam menjalankan program kegiatan Lapas Kelas IIB Polewali saat 

ini telah melakukan berbagai kerjasama dengan dinas dan institusi pemerintahan 

lainnya. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan program pelayanan dan 

pengembangan Lapas Kelas IIB Polewali membuka dengan luas pintu bagi berbagai 

pihak untuk melakukan kerjasama ataupun program lainnya yang bermanfaat tidak 

hanya bagi warga binaan pemasyarakatan tetapi juga pada masyarakat luas. 

4.1.3. Visi Misi dan Motto Lapas Polewali Mandar 

VISI 

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum” 

MISI 

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.  

Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas 

Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas 

Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. 

Mewujudkan layanan menajemen administrasi kementrian Hukum dan HAM; Serta.  

Mewujudkan aparatur kementrian hukum dan HAM yang profesional dan 

berintegrasi. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1  Bimbingan Keagaman bagi Narapidanan di Lapas Polewali Mandar. 

 Bimbingan keagamaan bagi narapidana di lapas polewali mandar pada tahun 

2018 sampai dengan 2019 dan pada pertengahan bulan saat ini sangat berkembang, 

yang tadinya warga binaan atau narapidana tidak tahu sama sekali mengaji atau 

membaca alquran, menjadi tahu karena adanya bimbingan keagamaan ini. 
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4.2.1.1 Program Bimbingan Keagamaan 

1. Diajarkan Membaca Iqro  

2. Diajarkan Membaca Al-qur’an dan tajwidnya 

3. Diajarkan Bacaan Sholat 

4. Pelajaran Aqidah 

5. Pelajaran Fiqhi 

6. Materi tentang aurat khusus bagi laki-laki 

7. Materi tentang puasa 

8. Tata cara thaharah ( Bersuci ) dan tata cara wudhu yang benar 

9. Tata cara sholat yang benar dan 

10. Masalah pembagian zakat fitrah dan materi-materi lainya. 

4.2.1.2 Jadwal Bimbingan Keagamaan 

Tabel 4.1: Bimbingan keagamaan ini memiliki jadwal khusus Penyuluh 

Agama pada tahun 2018-2019 Dilakukan dua kali dalam seminggu mater yang 

diajarkan tidak terlepas dari program yang ada seperti yang di jelaskan di atas. 

Hari Jam 

Selasa 09:00 – Selesai 

Kamis 09:00 – Selesai 

Diharuskan bagi narapidana atau warga binaan setiap kali pertemuan maka 

mereka diharuskan untuk menghapalkan surat-surat pendek. Kemudian pada saat 

pergantian kalapsa (Kepala Lapas) 2019 akhir bulan 11 maka, Program bimbingan 

keagamaan berkembang lebih maju lagi pada tahun 2020 sampai saat ini. 

Jadwal bimbingaan Keagamaan tahun 2020 ditambah menjadi 4 pertemuan dalam 

seminggu. 
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 Tabel 4.2 : Jadwal Bimbingan Keagamaan   

Hari Jam 

Senin 09:00 – Selesai 

Selasa 09:00 – Selesai 

Rabu 09: 10 – Selesai 

Kamis 09: 10 – Selesai 

Jadwal - jadwal di atas di khususkan oleh penyuluh agama dan materi yang di 

ajarkan  berbeda-beda setiap harinya tergantung dari pemateri, materi apa yang akan 

di ajarkan kepada warga binaan. 

4.2.1.3 Proses bimbingan keagamaan 

  Proses pembelajaran bimbingan keagamaan yang ada di lapas polewali 

mandar yakni di bagi per blok dan ada 8 blok, dalam sehari hanya ada 1 hari 

pertemuan 1 blok saja, dari jam 09.00 s/d 10.45 mulai dari pembelajaran iqro, 

Al’qur’an dan lain-lain tergantung dari pegawai yang bertugas sebagai pembawa 

materi dan terkadang bekerja sama dengan peyuluh Agama dari kemenag, dan tata 

cara pengajaran baca tulis buta aksara, ada beberapa warga binaan sekitar 25 orang 

dan di ajar oleh petugas lapas sendiri ada lima pegawai yang di tugaskan secara 

bergantian untuk mangajar warga binaan yang buta aksara, di mulai pada jam 08:30 

s/d 9:30. Dan ada pula pemberian kelas-kelas khusus yang mengikuti materi 

pengajian Iqro dan Al-Qur’an dan tajwid dari kelas 1 s/d kelas 3 cuman ada 3 kelas 

saja.  

4.2.2 Kesadaran Beragama Bagi Narapidana di Lapas Polewali Mandar. 

Kesadaran beragama bagi narapidana setelah menerima bimbingan 

keagamaan dari petugas pemasyarakatan di lapas kelas IIB, 
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4.2.2.1 Shalat 

   Narapidana di ajarkan melaksanakan shalat fardu dan shalat sunnat lainnya, 

shalat fardu yakni (shalat lima waktu) adalah salah satu kewajiban setiap muslim 

(fardhu ‘ain) yakni kepentingan masing-masing orang dan narapidana juga di 

wajibkan untuk melaksanakan shalat berjama’ah, sebelum melaksanakan shalat 

narapidana diajarkan terlebih dahulu tentang thaharah yaitu cara mensucikan diri 

yang harus dilaksanakan bagi sertiap muslim karena tanpa thaharah ibadah seseorang 

tidak akan diterima. Beberapa ibadah utama mensyaratkan thaharah secara mutlak 

tanpa thaharah ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah, selain itu  

diajarkan pula tata cara wudhu hal ini membuat narapidana sadar bahwa pentingnya 

melaksanakan shalat, dan pentingnya mensucikan diri. 

4.2.2.2   Mengaji 

     Narapidana diajarkan cara membaca Iqro agar narapidana tahu huruf-huruf 

hijaiyah sehingga memudahkan narapidana membaca Al-Qur’an. Kegiatan tersebut 

menjadi sarana bagi narapidana untuk meningkatkan kesadaran beragama. Pada 

dasarnya pembiasaan pada kegiatan-kegiatan ritualistik seperti mengaji memiliki 

potensi untuk individu tetap terkoneksi dengan agamanya sehingga kesadaran 

beragama juga bia di jaga.  

 Narapidana mulai sadar dan berhasil menginternalisasi kembali nilai-nilai 

keagamaan dan mereka sadar bahwa kejahatan yang perna ia lakukan adalah hal yang 

salah, dengan adanya bimbingan keagamaan narapidana menjadi rajin melaksanankan 

shalat secara berjamaah, melaksanakan puasa sunnah, membaca alqur’an dan 

semangat dalam mengikuti bimbingan keagamaan lainnya, bukan cuman itu 
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narapidana juga sadar terhadap nilai-nilai nasionalisme dan rasa turut bertanggung 

jawab dalam usaha bersama membangun bangsa. 

 4.2.3. Hubungan Bimbingan Keagamaan dengan kesadaran beragama narapidana di 

lapas polewali mandar. 

Deskripsi data yang disajikan dalam bagian ini meliputi data variabel 

Bimbingan Keagamaan (X) dan Kesadaran Beragama Narapidana (Y) Berdasarkan 

penelitian di lapas polewali mandar terkait Hubungan Bimbingan Keagamaan Bagi 

Narapidana Dengan Kesadaran Beragama Di Lapas Polewali Mandar. Mendapatkan 

tanggapan yang positif dari narapidana, hal ini dibuktikan dengan jawaban angket 

yang telah dibagikan kepada narapidana yang terpilih menjadi sampel dari 

keseluruhan narapidana yang mengikuti bimbingan keagamaan. Sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut: 

Tabulasi angket seluruh responden untuk variabel (X) Bimbingan Keagamaan 

  Tabel 4.3 : Saya tidak memahami materi aqidah yang di ajarkan 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 3 8,57 % 

2 Setuju 4 6 17,14 % 

3 Kurang Setuju 3 17 48,57 % 

4 Tidak Setuju 2 8 22,85 % 

5 Sangat tidak Setuju 1 1 2,85 % 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 3 atau 

8,57% responden yang mengatakan bahwa sangat kurang tidak memahami materi 

aqidah yang diajarkan oleh pembimbing di lapas polewali mandar, dan terdapat 6 atau 
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17,14% responden yang mengatakan bahwa setuju tidak memahami materi aqidah 

yang diajarkan oleh pembimbing di lapas polewali mandar, dan terdapat 17 atau 

48,57% responden yang mengatakan bahwa kurang setuju tidak memahami materi 

aqidah yang di ajarkan oleh pembimbing di lapas polewali mandar, dan 8 atau 

22,85% responden yang mengatakan bahwa tidak setuju tidak memahami materi 

aqidah yang di ajarkan oleh pembimbing di lapas polewali mandar dan terdapat 1 atau 

2,85% responden yang mengatakan bahwa sangat tidak setuju tidak memahami 

materi aqidah yang di ajarkan oleh pembimbing di lapas poleali mandar. 

 Analisis data di atas dapat dicermati  frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban kurang setuju tidak memahami materi aqidah yang di ajarkan oleh 

pembimbing di lapas polewali mandar. 

Tabel 4.4. : Saya memperhatikan dengan sungguh materi tentang akhlak yang 

diberikan oleh pembimbing. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 14 40,00% 

2 Setuju 4 20 57,14% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 1 2,85 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 14 atau 

40,00% responden yang mengatakan bahwa saya sangat setuju memperhatikan 

dengan sungguh materi tentang akhlak yang diberikan oleh pembimbing, dan terdapat 

20 atau 57,14% responden yang mengatakan saya setuju memperhatikan dengan 
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sungguh materi tentang akhlak yang diberikan oleh pembimbing, dan tidak ada 

responden yang mengatakan saya kurang setuju memperhatikan dengan sungguh 

materi tentang akhlak yang diberikan oleh pembimbing, dan tidak ada pula responden 

yang mengatakan saya tidak setuju memperhatikan dengan sungguh materi tentang 

akhlak yang diberikan oleh pembimbing, dan terdapat 1 atau 2,85 responden yang 

mengatakan bahwa saya sangat tidak setuju memperhatikan dengan sungguh materi 

tentang akidah yang di berikan oleh pembimbing. 

 Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban saya setuju memperhatikan dengan sungguh materi tentang akhlak yang 

diberikan oleh pembimbing. 

 Tabel 4.5 :   Saya selalu berdo’a jika hendak melaksanakan sesuatu 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 21 60,00% 

2 Setuju 4 14 40,00% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 21 atau 

60,00% responden yang mengatakan bahwa saya sangat setuju selalu berdo’a jika 

hendak melaksanakan sesuatu, dan terdapat 14 atau 40,00% responden yang 

mengatakan bahwa saya setuju selalu berdo’a jika hendak melaksanakan sesuatu, dan 

tidak ada responden yang mengatakan saya kurang setuju selalu berdo’a jika hendak 

melaksanakan sesuatu, dan tidak ada responden yang mengatakan saya tidak setuju 
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berdo’a jika hendak melaksanakan sesuatu, dan tidak ada pula responden yang 

mengatakan saya sangat tidak setuju selalu berdo’a jika hendak melaksanakan 

sesuatu. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban saya sangat setuju  selalu berdo’a jika hendak melaksanakan sesuatu. 

 Tabel 4.6 : Saya Sangat Sulit  Berperilaku Baik Dengan Sesama  

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 1 2,85% 

2 Setuju 4 5 14,28% 

3 Kurang Setuju 3 13 37,14% 

4 Tidak Setuju 2 11 31,42% 

5 Sangat tidak Setuju 1 5 14,28% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 1 atau 

2,85% responden yang mengatakan bahwa saya sangat setuju  sangat sulit  

berperilaku baik dengan sesama dan terdapat 5 atau 14,28% responden yang 

mengatakan bahwa saya setuju sangat sulit  berperilaku baik dengan sesama, dan 

terdapat 13 atau 37,14% responden yng mengatakan saya kurang setuju bahwa sangat 

sulit  berperilaku baik dengan sesama, dan terdapat 11 atau 31,42%  responden yang  

mengatakan bahwa saya tidak setuju sangat sulit  berperilaku baik dengan sesama, 

dan terdapat 5 atau 14, 28% responden yang mengatakan saya sangat tidak setuju 

bahwa sangat sulit  berperilaku baik dengan sesama. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban kurang setuju bahwa sangat sulit  berperilaku baik dengan sesama. 
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Tabel 4.7 : Saya diajarkan bahwa tiada tuhan selain Allah SWT 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 31 88,57% 

2 Setuju 4 3 8,57% 

3 Kurang Setuju 3 1 2,85% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 31 atau 

88,57% responden yang mengatakan sangat setuju Saya diajarkan bahwa tiada tuhan 

selain Allah SWT, dan terdapat 3 atau 8,57% responden yang mengatakan setuju 

Saya diajarkan bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, dan terdapat 1 atau 2,85% 

responden yang mengatakan kurang setuju Saya diajarkan bahwa tiada tuhan selain 

Allah SWT, dan tidak ada responden yang mengatakan saya tidak setuju Saya 

diajarkan bahwa tiada tuhan selain Allah SWT, dan tidak ada responden yang 

mengatakan bahwa sangat tidak setuju saya diajarkan bahwa tiada tuhan selain Allah 

SWT. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

sangat setuju Saya diajarkan bahwa tiada tuhan selain Allah SWT. 

Tabel 4.8 : Saya rutin melaksanakan ibadah shalat lima waktu dimanapun 

saya berada. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 23 65,71% 

2 Setuju 4 10 28,57% 
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3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 23 atau 

65,71% responden yang mengatakan sangat setuju bahwa Saya rutin melaksanakan 

ibadah shalat lima waktu dimanapun saya berada, dan terdapat 10 atau 28,57% 

responden yang mengatakan setuju bahwa saya rutin melaksanakan ibadah shalat 

lima waktu dimanapun saya berada, dan terdapat 2 atau 5,71% responden yang 

mengatakan kurang setuju bahwa saya rutin melaksanakan ibadah shalat lima waktu 

dimanapun saya berada, dan tidak ada responden yang mengatakan saya tidak setuju 

saya rutin melaksanakan ibadah shalat lima waktu dimanapun saya berada, dan tidak 

ada responden yang mengatakan bahwa sangat tidak setuju saya rutin melaksanakan 

ibadah shalat lima waktu dimanapun saya berada. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju Saya rutin melaksanakan ibadah shalat lima waktu dimanapun 

saya berada. 

Tabel 4.9 : Saya yakin setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggung 

jawabkan di akhirat kelak. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 26 74,28% 

2 Setuju 4 9 25,71% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 
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5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 26 atau 

74,28% responden yang mengatakan sangat setuju bahwa saya yakin setiap apa yang 

kita lakukan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak, dan terdapat 9 atau 

25,71% responden yang mengatakan setuju bahwa saya yakin setiap apa yang kita 

lakukan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak, dan tidak ada responden yang 

mengatakan kurang setuju bahwa saya yakin setiap apa yang kita lakukan akan 

dipertanggung jawabkan di akhirat kelak, dan tidak ada responden yang mengatakan 

tidak setuju bahwa saya yakin setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggung 

jawabkan di akhirat kelak, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak 

setuju bahwa saya yakin setiap apa yang kita lakukan kelak akan dimintai 

pertanggung jawabkan di akhirat. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju bahwa saya yakin setiap apa yang kita lakukan akan 

dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. 

Tabel 4.10 :  Pembimbing mengajarkan saya untuk taat kepada Allah dan 

menjauhi segala larangannya 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 19 54,28% 

2 Setuju 4 14 40,00% 

3 Kurang Setuju 3 1 2,85% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 1 2,85% 
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Jumlah   35 100,00% 

 Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 19 atau 

54,28% responden yang mengatakan sangat setuju bahwa pembimbing mengajarkan 

saya untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala laranganya, dan terdapat 14 atau 

40,00% responden yang mengatakan setuju bahwa pembimbing mengajarkan saya 

untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala laranganya, dan terdapat 1 atau 2,85% 

responden yang mengatakan kurang setuju bahwa pembimbing mengajarkan saya 

untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala laranganya, dan tidak ada responden 

yang mengatakan tidak setuju bahwa pembimbing mengajarkan saya untuk taat 

kepada Allah dan menjauhi segala laranganya, dan terdapat 1 atau 2, 85% responden 

yang mengatakan sangat tidak setuju bahwa pembimbing mengajarkan saya untuk 

taat kepada Allah dan menjauhi segala laranganya. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju bahwa pembimbing mengajarkan saya untuk taat kepada Allah 

dan menjauhi segala laranganya. 

Tabel 4.11 : Saya rutin melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 20 57,14% 

2 Setuju 4 15 42,85% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 20 atau 

57,14% responden yang mengatakan sangat setuju bahwa rutin melaksanakan ibadah 

puasa di bulan ramadhan, dan terdapat 15 atau 42,85% responden yang mengatakan 

setuju rutin melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan , dan tidak ada responden 

yang mengatakan kurang setuju rutin melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan , 

dan tidak ada responden yang mengatakan tidak setuju rutin melaksanakan ibadah 

puasa di bulan ramadhan, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak 

setuju rutin melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan . 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju rutin melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan hal ini 

membuktikan bahwa narapidana rutin melaksanakan ibadah puasa pada saat bulan 

suci ramadhan. 

Tabel 4.12 : Saya suka membaca Al-Qur’an secara berjamaah di masjid atau 

musolah. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 15 42,85% 

2 Setuju 4 13 37,14% 

3 Kurang Setuju 3 6 17,14% 

4 Tidak Setuju 2 1 2,85% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 15 atau 

42,85% responden yang mengatakan sangat setuju suka membaca Al-Qur’an secara 

berjamaah di masjid atau musolah, dan terdapat 13 atau 37,14% responden yang 
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mengatakan setuju suka membaca Al-Qur’an secara berjamaah di masjid atau 

musolah, dan terdapat 6 atau 17,14% responden yang mengatakan kurang setuju suka 

membaca Al-Qur’an secara berjamaah di masjid atau musolah, dan terdapat 1 atau 

2,85% responden yang mengatakan tidak setuju suka membaca Al-Qur’an secara 

berjamaah di masjid atau musolah, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat 

tidak setuju suka membaca Al-Qur’an secara berjamaah di masjid atau musolah. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju suka membaca Al-Qur’an secara berjamaah di masjid atau 

musolah. 

Tabel 4.13 : Saya malas datang dalam bimbingan keagamaan jika saya sibuk. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 2 5,71% 

2 Setuju 4 2 5,71% 

3 Kurang Setuju 3 14 40,00% 

4 Tidak Setuju 2 10 28,57% 

5 Sangat tidak Setuju 1 7 20,00% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 2 atau 

5,71% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju malas datang dalam 

bimbingan keagamaan jika sedang sibuk, dan terdapat 2 atau 5,71% responden yang 

mengatakan bahwa setuju malas datang dalam bimbingan keagamaan jika sedang 

sibuk, dan terdapat 14 atau 40,00% responden yang mengatakan kurang setuju malas 

datang dalam bimbingan keagamaan jika sedang sibuk, dan terdapat 10 atau 28,57% 

responden yang mengatakan bahwa tidak setuju malas datang dalam bimbingan 
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keagamaan jika sedang sibuk, dan terdapat 7 atau 20,00 responden yang mengatakan 

bahwa sangat tidak setuju malas datang dalam bimbingan keagamaan jika sedang 

sibuk. 

Analisis di atas dapat dicermati  frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban kurang setuju malas datang dalam bimbingan keagamaan jika sedang sibuk. 

Tebel 4.14: Pembimbing mengajarkan saya makna dua kalimat syahadat. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 16 45,71% 

2 Setuju 4 17 48,57% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 16 atau 

45,71% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju pembimbing mengajarkan 

saya makna dua kalimat syahadat, dan terdapat 17 atau 48,57% responden yang 

mengatakan bahwa setuju pembimbing mengajarkan saya makna dua kalimat 

syahadat, dan terdapat 2 atau 5,71% responden yang mengatakan kurang setuju 

pembimbing mengajarkan saya makna dua kalimat syahadat, dan tidak ada responden 

yang mengatakan tidak setuju pembimbing mengajarkan saya makna dua kalimat 

syahadat, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak setuju pembimbing 

mengajarkan saya makna dua kalimat syahadat. 



73 
 

 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju pembimbing mengajarkan saya makna dua kalimat syahadat, hal ini 

membuktikan bahwa narapidana di ajarkan tentang makna dua kalimat syahadat. 

Tabel 4.15 : Saya suka bertegur sapa dengan sesama teman. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 14 40,00% 

2 Setuju 4 16 45,71% 

3 Kurang Setuju 3 4 11,42% 

4 Tidak Setuju 2 1 2,85% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 14 atau 

40,00% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju suka bertegur sapa dengan 

sesama teman dan terdapat 16 atau 45,71% responden yang mengatakan bahwa setuju 

suka bertegur sapa dengan sesama teman, dan terdapat 4 atau 11,42% responden yang 

mengatakan kurang setuju suka bertegur sapa dengan sesama teman, dan terdapat 1 

atau 2,85% responden yang mengatakan bahwa tidak setuju suka bertegur sapa 

dengan sesama teman, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa sangat tidak 

setuju suka bertegur sapa dengan sesama teman. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju suka bertegur sapa dengan sesama teman. 

Tabel 4.16 : Saya mendapatkan pelajaran tentang rukun iman. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 19 34,28% 
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2 Setuju 4 14 40,00% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 19 atau 

34,28% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju mendapatkan pelajaran 

tentang rukun Iman, dan terdapat 14 atau 40,00% responden yang mengatakan bahwa 

setuju mendapatkan pelajaran tentang rukun Iman, dan terdapat 2 atau 5,71% 

responden yang mengatakan kurang setuju mendapatkan pelajaran tentang rukun 

Iman, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa tidak setuju mendapatkan 

pelajaran tentang rukun Iman, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak 

setuju mendapatkan pelajaran tentang rukun Iman. 

 Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju mendapatkan pelajaran tentang rukun Iman. 

Tabel 4.17 : Saya suka membantu sesama teman ketika kesulitan dalam mempelajari 

bacaan shalat. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 19 54,28% 

2 Setuju 4 13 37,14% 

3 Kurang Setuju 3 3 8,57% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 19 atau 

34,28% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju suka membantu sesama 

teman ketika kesulitan dalam mempelajari bacaan shalat, dan terdapat 13 atau 37,14% 

responden yang mengatakan bahwa setuju suka membantu sesama teman ketika 

kesulitan dalam mempelajari bacaan shalat, dan terdapat 3 atau 8,57% responden 

yang mengatakan kurang setuju suka membantu sesama teman ketika kesulitan dalam 

mempelajari bacaan shalat, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa tidak 

setuju suka membantu sesama teman ketika kesulitan dalam mempelajari bacaan 

shalat, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak setuju suka membantu 

sesama teman ketika kesulitan dalam mempelajari bacaan shalat. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju suka membantu sesama teman ketika kesulitan dalam 

mempelajari bacaan shalat. 

Tabel 4.18 : Saya mengingat kesalahan dan dosa-dosa setelah mengikuti bimbingan.  

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 13 37,14% 

2 Setuju 4 21 60,00% 

3 Kurang Setuju 3 1 2,85% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 13 atau 

37,14% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju mengingat kesalahan dan 

dosa-dosa setelah mengikuti bimbingan, dan terdapat 21 atau 60,00% responden yang 
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mengatakan bahwa setuju mengingat kesalahan dan dosa-dosa setelah mengikuti 

bimbingan, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang mengatakan kurang setuju 

mengingat kesalahan dan dosa-dosa setelah mengikuti bimbingan, dan tidak ada 

responden yang mengatakan bahwa tidak setuju mengingat kesalahan dan dosa-dosa 

setelah mengikuti bimbingan, dan tidak ada responden yang mengatakan sangat tidak 

setuju mengingat kesalahan dan dosa-dosa setelah mengikuti bimbingan. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju mengingat kesalahan dan dosa-dosa setelah mengikuti bimbingan. 

Tabel 4.19 : Saya malas mengikuti shalat jum’at. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 1 2,85% 

2 Setuju 4 2 5,71% 

3 Kurang Setuju 3 4 11,42% 

4 Tidak Setuju 2 4 11,42% 

5 Sangat tidak Setuju 1 24 68,57% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 24 atau 

68,57% responden yang mengatakan sangat tidak setuju saya malas mengikuti shalat 

jum’at, dan terdapat 4 atau 11,24% responden yang mengatakan bahwa tidak setuju, 

saya malas mengikuti shalat jum’at, dan terdapat 4 atau 11,24% responden yang 

mengatakan bahwa kurang setuju saya malas mengikuti shalat jum’at,  danterdapat 2 

atau 5,71% responden yang mengatakan bahwa setuju saya malas mengikuti shalat 

jum’at. Danterdapat 1 atau 2,85% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju 

saya malas mengikuti shalat jum’at. 
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Tabel 4.20 : Pembimbing mengajarkan saya tata cara bersuci. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 14 40,00% 

2 Setuju 4 21 60,00% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 14 atau 

40,00% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju pembimbing mengajarkan 

saya tata cara bersuci, dan terdapat 21 atau 60,00% responden yang mengatakan 

bahwa setuju pembimbing mengajarkan saya tata cara bersuci. Dan tidak ada 

responden yang mengatakan bahwa kurang setuju pembimbing mengajarkan saya tata 

cara bersuci, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa tidak setuju 

pembimbing mengajarkan saya tata cara bersuci dan tidak ada pula responden yang 

mengatakan bahwa sangat tidak setuju pembimbing mengajarkan saya tata cara 

bersuci. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju pembimbing mengajarkan saya tata cara bersuci. 

Tabel 4.21 : Saya merasa tenang setiap saya selesai melaksanakan shalat. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 22 62,85% 

2 Setuju 4 13 37,14% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 
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4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 22 atau 

68,85% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju saya merasa tenang setiap 

saya selesai melaksanakan shalat, dan terdapat 13 atau 37,14% responden yang 

mengatakan bahwa setuju saya merasa tenang setiap saya selesai melaksanakan 

shalat, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa kurang setuju saya merasa 

tenang setiap saya selesai melaksanakan shalat, dan tidak ada responden yang 

mengatakan bahwa tidak setuju saya merasa tenang setiap saya selesai melaksanakan 

shalat, dan tidak ada pula responden yang mengatakan bahwa sangat tidak setuju saya 

merasa tenang setiap saya selesai melaksanakan shalat. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju saya merasa tenang setiap saya selesai melaksanakan shalat. 

Tabel 4.22 : Saya merasa berdosa jika meninggalkan bimbingan keagamaan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 13 37,14% 

2 Setuju 4 14 40,00% 

3 Kurang Setuju 3 7 20,00% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 1 2,85% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 13 atau 

37,14% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju merasa berdosa jika 
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meninggalkan bimbingan keagamaan, dan terdapat 14 atau 40,00% responden yang 

mengatakan bahwa setuju merasa berdosa jika meninggalkan bimbingan keagamaan, 

dan terdapat 7 atau 20,00% responden yang mengatakan kurang setuju saya merasa 

berdosa jika meninggalkan bimbingan keagamaan, dan tidak ada responden yang 

mengatakan bahwa tidak setuju merasa berdosa jika meninggalkan bimbingan 

keagamaan, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang mengatakan bahwa sangat 

tidak setuju merasa berdosa jika meninggalkan bimbingan keagamaan. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju merasa berdosa jika meninggalkan bimbingan keagamaan. 

Tabel 4. 23: Saya jarang melaksanakan shalat tarawe. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 0 0% 

2 Setuju 4 4 11,42% 

3 Kurang Setuju 3 4 11,42% 

4 Tidak Setuju 2 10 28,57% 

5 Sangat tidak Setuju 1 17 48,57% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 17 atau 

48,57% responden yang mengatakan sangat tidak setuju saya jarang melaksanakan 

shalat tarawe, dan terdapat 10 atau 28,57% responden yang mengatakan bahwa tidak 

setuju, saya jarang melaksanakan shalat tarawe, dan terdapat 4 atau 11,24% 

responden yang mengatakan bahwa kurang setuju saya jarang melaksanakan shalat 

tarawe, dan terdapat 4 atau 11,24% responden yang mengatakan bahwa setuju saya 
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jarang melaksanakan shalat tarawe, Dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa 

sangat setuju saya jarang melaksanakan shalat tarawe. 

Tabel 4. 24 : Saya jarang mengikuti materi aqidah. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 0 0% 

2 Setuju 4 2 5,71% 

3 Kurang Setuju 3 6 17,14% 

4 Tidak Setuju 2 18 51,42% 

5 Sangat tidak Setuju 1 9 25,71% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 9 atau 

25,71% responden yang mengatakan sangat tidak setuju saya jarang mengikuti materi 

aqidah, dan terdapat 18 atau 51,42% responden yang mengatakan bahwa tidak setuju, 

saya jarang mengikuti materi aqidah, dan terdapat 6 atau 17,14% responden yang 

mengatakan bahwa kurang setuju saya jarang mengikuti materi aqidah, dan terdapat 2 

atau 5,71% responden yang mengatakan bahwa setuju saya jarang mengikuti materi 

aqidah, dan tidak ada responden yang mengatakan bahwa sangat setuju saya jarang 

mengikuti materi aqidah. 

 

Tabel 4. 25 : Saya malu meminta bantuan kepada teman ketika saya mendapat 

musibah. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 7 20,00% 

2 Setuju 4 6 17,14% 
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3 Kurang Setuju 3 15 42,85% 

4 Tidak Setuju 2 2 5,71% 

5 Sangat tidak Setuju 1 5 14,28% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 7 atau 

20,00% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju malu meminta bantuan 

kepada teman ketika mendapat musibah, dan terdapat 6 atau 17,14% responden yang 

mengatakan bahwa setuju malu meminta bantuan kepada teman ketika mendapat 

musibah, dan terdapat 15 atau 42,85% responden yang mengatakan kurang setuju 

malu meminta bantuan kepada teman ketika  mendapat musibah, dan terdapat 2 atau 

5,71 respondeng yang mengatakan bahwa tidak setuju malu meminta bantuan kepada 

teman ketika mendapat musibah, dan terdapat 5 atau 14,28 responden yang 

mengatakan bahwa sangat tidak setuju malu meminta bantuan kepada teman ketika 

mendapat musibah.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban kurang setuju malu meminta bantuan kepada teman ketika mendapat 

musibah. 

Tabel 4. 26 : Saya melaksanakan zakat setiap sekali dalam setahun. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 13 37,14% 

2 Setuju 4 17 48,57% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 2 5,71% 

5 Sangat tidak Setuju 1 1 2,85% 
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Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada, terdapat 13 atau 

37,14% responden yang mengatakan bahwa sangat setuju melaksanakan zakat setiap 

sekali dalam setahun, dan terdapat 17 atau 48,57% responden yang mengatakan 

bahwa setuju melaksanakan zakat setiap sekali dalam setahun, dan terdapat 2 atau 

5,71% responden yang mengatakan kurang setuju melaksanakan zakat setiap sekali 

dalam setahun, dan terdapat 2 atau 5,71 respondeng yang mengatakan bahwa tidak 

setuju melaksanakan zakat setiap sekali dalam setahun, dan terdapat 1 atau 2,85 

responden yang mengatakan bahwa sangat tidak setuju melaksanakan zakat setiap 

sekali dalam setahun. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju melaksanakan zakat setiap sekali dalam setahun. 

Tabulasi Angket Seluruh Responden Untuk Variabel (Y) Kesadaran 

Beragama. 

Tabel 4.27 : Saya selalu berzikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 23 65,71% 

2 Setuju 4 11 31,42% 

3 Kurang Setuju 3 1 2,85% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 23 atau 

65,71% responden yang menyatakan sangat setuju saya selalu berzikir dengan tujuan 

mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan terdapat 11 atau 31,42% responden yang 

menyatakan setuju Saya selalu berzikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah 

Swt, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang menyatakan kurang setuju Saya 

selalu berzikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju Saya selalu berzikir dengan tujuan 

mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan tidak ada pula responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju Saya selalu berzikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju Saya selalu berzikir dengan tujuan mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. 

Tabel 4.28 : Saya sering membaca Al-Qur’an setiap hari. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 15 42,85% 

2 Setuju 4 17 48,57% 

3 Kurang Setuju 3 3 8,57% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 15 atau 

42,85% responden yang menyatakan sangat setuju saya sering membaca Al-Qur’an 

setiap hari, dan terdapat 17 atau 48,57% responden yang menyatakan setuju saya 
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sering membaca Al-Qur’an setiap hari, dan terdapat 3 atau 8,57% responden yang 

menyatakan kurang setuju saya sering membaca Al-Qur’an setiap hari, dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju saya sering membaca Al-Qur’an setiap hari, 

dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju saya sering 

membaca Al-Qur’an setiap hari. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju Saya sering membaca Al-Qur’an setiap hari. 

Tabel 4.29 : Saya yakin bahwa tiada tuhan selain allah. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 31 88,57% 

2 Setuju 4 4 11,42% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 31 atau 

88,57% responden yang menyatakan sangat setuju yakin bahwa tiada Tuhan selain 

Allah, dan terdapat 4 atau 11,42% responden yang menyatakan setuju yakin bahwa 

tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa kurang 

setuju yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada pula 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju yakin bahwa tiada Tuhan selain 

Allah. 



85 
 

 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju  yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. 

Tabel 4. 30 : Saya sadar bahwa allah maha pengasih lagi maha penyayang. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 30 85,71% 

2 Setuju 4 5 14,28% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 30 atau 

85,71% responden yang menyatakan sangat setuju sadar bahwa Allah maha pengasih 

lagi maha penyayang, dan terdapat 5 atau 14,28% responden yang menyatakan setuju 

sadar bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang, dan tidak ada responden 

yang menyatakan bahwa kurang setuju sadar bahwa Allah maha pengasih lagi maha 

penyayang, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju sadar bahwa Allah 

maha pengasih lagi maha penyayang, dan tidak ada pula responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju sadar bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju sadar bahwa Allah maha pengasih lagi maha penyayang. 

Tabel 4. 31 : Saya sadar bahwa belajar tentang agama itu penting. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 28 80,00% 

2 Setuju 4 7 20,00% 
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3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 28 atau 

80,00% responden yang menyatakan sangat setuju saya sadar bahwa belajar tentang 

agama itu penting, dan terdapat 7 atau 20,00% responden yang menyatakan setuju 

saya sadar bahwa belajar tentang agama itu penting, dan tidak ada responden yang 

menyatakan bahwa kurang setuju saya sadar bahwa belajar tentang agama itu penting, 

dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju saya sadar bahwa belajar 

tentang agama itu penting, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju saya sadar bahwa belajar tentang agama itu penting. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju saya sadar bahwa belajar tentang agama itu penting. 

Tabel 4. 32 : Saya membayar zakat karena yakin bahwa itu adalah kewajiban 

setiap muslim. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 23 65,71% 

2 Setuju 4 11 31,42% 

3 Kurang Setuju 3 1 2,85% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 23 atau 

65,71% responden yang menyatakan sangat setuju saya membayar zakat karena yakin 

bahwa itu adalah kewajiban setiap muslim, dan terdapat 11 atau 31,42% responden 

yang menyatakan setuju saya membayar zakat karena yakin bahwa itu adalah 

kewajiban setiap muslim, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang menyatakan 

bahwa kurang setuju saya membayar zakat karena yakin bahwa itu adalah kewajiban 

setiap muslim, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju saya membayar 

zakat karena yakin bahwa itu adalah kewajiban setiap muslim, dan tidak ada pula 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju saya membayar zakat karena yakin 

bahwa itu adalah kewajiban setiap muslim. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju saya membayar zakat karena yakin bahwa itu adalah kewajiban 

setiap muslim. 

Tabel 4. 33 : Saya sadar keutamaan shalat berjama’ah di masjid lebih baik 

dari pada shalat sendiri. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 23 65,71% 

2 Setuju 4 11 31,42% 

3 Kurang Setuju 3 1 2,85% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 23 atau 

65,71% responden yang menyatakan sangat setuju sadar bahwa keutamaan shalat 
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berjama’ah di masjid lebih baik dari pada shalat sendiri, dan terdapat 11 atau 31,42% 

responden yang menyatakan setuju sadar bahwa keutamaan shalat berjama’ah di 

masjid lebih baik dari pada shalat sendiri, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang 

menyatakan bahwa kurang setuju sadar bahwa keutamaan shalat berjama’ah di masjid 

lebih baik dari pada shalat sendiri, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak 

setuju sadar bahwa keutamaan shalat berjama’ah di masjid lebih baik dari pada shalat 

sendiri, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju sadar 

bahwa keutamaan shalat berjama’ah di masjid lebih baik dari pada shalat sendiri. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju saya sadar bahwa keutamaan shalat berjama’ah di masjid lebih 

baik dari pada shalat sendiri. 

Tabel 4. 34 : Saya semakin semangat melaksanakan perintah allah setelah 

mengikuti bimbingan keagamaan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 17 48,57% 

2 Setuju 4 16 45,71% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 17 atau 

48,57% responden yang menyatakan sangat setuju saya semakin semangat 

melaksanakan perintah Allah setelah mengikuti bimbingan keagamaan, dan terdapat 

16 atau 45,71% responden yang menyatakan setuju saya semakin semangat 
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melaksanakan perintah Allah setelah mengikuti bimbingan keagamaan, dan terdapat 2 

atau 5,71% responden yang menyatakan bahwa kurang setuju saya semakin semangat 

melaksanakan perintah Allah setelah mengikuti bimbingan keagamaan, dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju saya semakin semangat melaksanakan 

perintah allah setelah mengikuti bimbingan keagamaan, dan tidak ada pula responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju saya semakin semangat melaksanakan perintah 

allah setelah mengikuti bimbingan keagamaan.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju saya semakin semangat melaksanakan perintah allah setelah 

mengikuti bimbingan keagamaan. 

Tabel 4. 35 : Saya merubah sikap untuk lebih baik setelah mengikuti kegiatan 

bimbingan keagamaan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 11 31,42% 

2 Setuju 4 22 62,85% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

 Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 11 atau 

31,42% responden yang menyatakan sangat setuju saya merubah sikap untuk lebih 

baik setelah mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan, dan terdapat 22 atau 62,85% 

responden yang menyatakan setuju saya merubah sikap untuk lebih baik setelah 

mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan, dan terdapat 2 atau 5,71% responden yang 
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menyatakan bahwa kurang setuju saya merubah sikap untuk lebih baik setelah 

mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan, dan tidak ada responden yang menyatakan 

tidak setuju saya merubah sikap untuk lebih baik setelah mengikuti kegiatan 

bimbingan keagamaan, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak 

setuju saya merubah sikap untuk lebih baik setelah mengikuti kegiatan bimbingan 

keagamaan. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju saya merubah sikap untuk lebih baik setelah mengikuti kegiatan 

bimbingan keagamaan. 

Tabel 4. 36 : Saya sadar bahwa melaksanakan ibadah shalat dapat mencegah 

dari perbuatan tercela. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 28 80,00% 

2 Setuju 4 7 20,00% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 28 atau 

80,00% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju sadar jika melaksanakan 

ibadah shalat dapat mencegah dari perbuatan tercela, dan juga diketahui terdapat 7 

atau sebanyak 20,00% responden yang menyatakan bahwa setuju sadar bahwa 

melaksanakan ibadah shalat dapat mencegah dari perbuatan tercela, serta tidak ada 

responden yang menyatakan bahwa kurang setuju sadar bahwa melaksanakan ibadah 



91 
 

 

shalat dapat mencegah dari perbuatan tercela, dan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju sadar bahwa melaksanakan ibadah shalat dapat mencegah 

dari perbuatan tercela, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak 

setuju sadar bahwa melaksanakan ibadah shalat dapat mencegah dari perbuatan 

tercela.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju sadar bahwa melaksanakan ibadah shalat dapat mencegah dari 

perbuatan tercela. 

Tabel 4.37 : Saya sadar bahwa salah satu bentuk sedekah adalah tersenyum 

kepada sesama. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 13 37,14% 

2 Setuju 4 18 51,42% 

3 Kurang Setuju 3 4 11,42% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 13 atau 

37,14% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju  sadar bahwa salah satu 

bentuk sedekah adalah tersenyum kepada sesama, dan terdapat 18 atau 51,42% 

responden yang menyatakan bahwa setuju sadar bahwa salah satu bentuk sedekah 

adalah tersenyum kepada sesama, dan terdapat 4 atau 11,42% responden yang 

mengatakan bahwa kurang setuju sadar bahwa salah satu bentuk sedekah adalah 

tersenyum kepada sesama, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 



92 
 

 

Saya sadar bahwa salah satu bentuk sedekah adalah tersenyum kepada sesama, dan 

tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju Saya sadar bahwa 

salah satu bentuk sedekah adalah tersenyum kepada sesama.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju  sadar bahwa salah satu bentuk sedekah adalah tersenyum kepada 

sesama 

Tabel 4.38 : Saya tidak yakin bahwa membaca Al-Qur’an dapat menenagkan 

pikiran. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 5 14,28% 

2 Setuju 4 2 5,71% 

3 Kurang Setuju 3 1 2,85% 

4 Tidak Setuju 2 8 22.85% 

5 Sangat tidak Setuju 1 19 54,28% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 5 atau 

14,28% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju saya tidak yakin bahwa 

membaca Al-Qur’an dapat menenagkan pikiran, dan terdapat 2 atau 5,71% responden 

yang menyatakan bahwa setuju Saya tidak yakin bahwa membaca Al-Qur’an dapat 

menenagkan pikiran, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang menyatakan bahwa 

kurang setuju Saya tidak yakin bahwa membaca Al-Qur’an dapat menenagkan 

pikiran, dan terdapat 8 atau 22,85% responden yang menyatakan bahwa tidak setuju 

Saya tidak yakin bahwa membaca Al-Qur’an dapat menenagkan pikiran, dan terdapat 
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19 atau 54,28% responden yang menyatakan sangat tidak setuju Saya tidak yakin 

bahwa membaca Al-Qur’an dapat menenagkan pikiran. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat tidak setuju Saya tidak yakin bahwa membaca Al-Qur’an dapat 

menenagkan pikiran. 

Tabel 4.39 : Saya selalu menanti waktu berpuasa di bulan suci ramadhan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 15 42,85% 

2 Setuju 4 18 51,42% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 15 atau 

42,85% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju saya selalu menanti waktu 

berpuasa di bulan suci ramadhan, dan terdapat 18 atau 51,42% responden yang 

menyatakan bahwa setuju saya selalu menanti waktu berpuasa di bulan suci 

ramadhan, dan terdapat 2 atau 5,71 responden yang mengatakan bahwa kurang setuju 

saya selalu menanti waktu berpuasa di bulan suci ramadhan, dan tidak ada responden 

yang menyatakan bahwa tidak setuju saya selalu menanti waktu berpuasa di bulan 

suci ramadhan, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju 

Saya selalu menanti waktu berpuasa di bulan suci ramadhan.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju saya selalu menanti waktu berpuasa di bulan suci ramadhan. 
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Tabel 4.40 : Saya jarang menasehati teman dalam bentuk kebaikan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 2 5,71% 

2 Setuju 4 4 11,42% 

3 Kurang Setuju 3 6 17,14% 

4 Tidak Setuju 2 18 51,42% 

5 Sangat tidak Setuju 1 5 14,28% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 2 atau 

5,71% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju saya jarang menasehati 

teman dalam bentuk kebaikan, dan terdapat 4 atau 11,42% responden yang 

menyatakan bahwa setuju saya jarang menasehati teman dalam bentuk kebaikan, dan 

terdapat 6 atau 17,14% responden yang menyatakan bahwa kurang setuju saya jarang 

menasehati teman dalam bentuk kebaikan, dan terdapat 18 atau 51,42% responden 

yang menyatakan bahwa tidak setuju saya jarang menasehati teman dalam bentuk 

kebaikan, dan terdapat 5 atau 14,28% responden yang menyatakan bahwa sangat 

tidak setuju saya jarang menasehati teman dalam bentuk kebaikan.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban tidak setuju saya jarang menasehati teman dalam bentuk kebaikan  

Tabel 4.41 : Saya percaya bahwa kehidupan didunia tidak kekal. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 22 62,85% 

2 Setuju 4 10  28,57% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 
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4 Tidak Setuju 2 1 2,87% 

5 Sangat tidak Setuju 1 2 5,71% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 22 atau 

62,85% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya percaya bahwa 

kehidupan didunia tidak kekal, dan terdapat 10 atau 28,57% responden yang 

menyatakan bahwa setuju Saya percaya bahwa kehidupan didunia tidak kekal, dan 

tidak ada responden yang menyatakan bahwa kurang setuju Saya percaya bahwa 

kehidupan didunia tidak kekal, dan terdapat 1 atau 2,87% responden yang 

menyatakan bahwa tidak setuju Saya percaya bahwa kehidupan didunia tidak kekal, 

dan terdapat 2 atau 5,71% responden yang menyatakan bahwa sangat tidak setuju 

Saya percaya bahwa kehidupan didunia tidak kekal. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju Saya percaya bahwa kehidupan didunia tidak kekal. 

Tabel 4.42 : Saya biasanya mendapatkan hikmah pelajaran setelah mengikuti 

kegiatan bimbingan agama. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 13 37,14% 

2 Setuju 4 20 57,14% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 13 atau 

37,14% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya biasanya 

mendapatkan hikmah pelajaran setelah mengikuti kegiatan bimbingan Agama, dan 

terdapat 20 atau 57,14% responden yang menyatakan bahwa setuju Saya biasanya 

mendapatkan hikmah pelajaran setelah mengikuti kegiatan bimbingan Agama, dan 

terdapat 2 atau 5,71% responden yang menyatakan bahwa kurang setuju Saya 

biasanya mendapatkan hikmah pelajaran setelah mengikuti kegiatan bimbingan 

Agama, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju bahwa Saya biasanya  

mendapatkan hikmah pelajaran setelah mengikuti kegiatan bimbingan Agama, dan 

tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa Saya biasanya 

mendapatkan hikmah pelajaran setelah mengikuti kegiatan bimbingan Agama.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju Saya biasanya mendapatkan hikmah pelajaran setelah mengikuti 

kegiatan bimbingan Agama. 

Tabel 4.43 : Saya percaya bahwa setiap yang kita lakukan selalu di catat oleh 

malaikat. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 22 62,85% 

2 Setuju 4 11 31,42% 

3 Kurang Setuju 3 2 5,71% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 
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Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 22 atau 

62,85% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju percaya bahwa setiap yang 

kita lakukan selalu di catat oleh malaikat, dan terdapat 11 atau 31,42% responden 

yang menyatakan bahwa setuju percaya bahwa setiap yang kita lakukan selalu di catat 

oleh malaikat, dan terdapat 2 atau 5,71 responden yang menyatakan bahwa kurang 

setuju percaya bahwa setiap yang kita lakukan selalu di catat oleh malaikat, dan tidak 

ada responden yang menyatakan tidak setuju percaya bahwa setiap yang kita lakukan 

selalu di catat oleh malaikat, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat 

tidak setuju percaya bahwa setiap yang kita lakukan selalu di catat oleh malaikat. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju percaya bahwa setiap yang kita lakukan selalu di catat oleh 

malaikat 

Tabel 4.44 : Saya menyadari segala sesuatu yang kita lakukan tidak luput 

dari pengawasan Allah SWT. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 25 71.42% 

2 Setuju 4 10 28,57% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 25 atau 

71,42% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya menyadari segala 

sesuatu yang kita lakukan tidak luput dari pengawasan Allah SWT, dan terdapat 10 
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atau 28,57% responden yang menyatakan bahwa setuju Saya menyadari segala 

sesuatu yang kita lakukan tidak luput dari pengawasan Allah SWT, dan tidak ada 

responden yang menyatakan bahwa kurang setuju Saya menyadari segala sesuatu 

yang kita lakukan tidak luput dari pengawasan Allah SWT, dan tidak ada responden 

yang menyatakan tidak setuju Saya menyadari segala sesuatu yang kita lakukan tidak 

luput dari pengawasan Allah SWT, dan tidak ada pula responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju Saya menyadari segala sesuatu yang kita lakukan tidak luput dari 

pengawasan Allah SWT. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju Saya menyadari segala sesuatu yang kita lakukan tidak luput 

dari pengawasan Allah SWT. 

Tabel 4.45 : Saya suka berkumpul atau diskusi bersama teman ketika 

membahas tentang agamaan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 7 20,00% 

2 Setuju 4 23 65,71% 

3 Kurang Setuju 3 5 14,28% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 7 atau 

20,00% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya suka berkumpul atau 

diskusi bersama teman ketika membahas tentang agamaan dan terdapat 23 atau 

65,71% responden yang menyatakan bahwa setuju Saya suka berkumpul atau diskusi 
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bersama teman ketika membahas tentang agamaan, dan terdapat 5 atau 14,25% 

bahwa kurang setuju Saya suka berkumpul atau diskusi bersama teman ketika 

membahas tentang agamaan, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

Saya suka berkumpul atau diskusi bersama teman ketika membahas tentang agamaan, 

dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju Saya suka 

berkumpul atau diskusi bersama teman ketika membahas tentang agamaan. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju Saya suka berkumpul atau diskusi bersama teman ketika membahas 

tentang agamaan. 

Tabel 4.46 : Saya menyakini bahwa pada akhir zaman, semua yang ada 

dimuka bumi akan musnah. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 23 65,71%% 

2 Setuju 4 12 34,28% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 23 atau 

65,71% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya menyakini bahwa 

pada akhir zaman, semua yang ada dimuka bumi akan musnah, dan terdapat 12 atau 

34,28% responden yang menyatakan bahwa setuju Saya menyakini bahwa pada akhir 

zaman, semua yang ada dimuka bumi akan musnah, dan tidak ada responden yang 

menyatakan bahwa kurang setuju Saya menyakini bahwa pada akhir zaman, semua 
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yang ada dimuka bumi akan musnah, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak 

setuju Saya menyakini bahwa pada akhir zaman, semua yang ada dimuka bumi akan 

musnah, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju Saya 

menyakini bahwa pada akhir zaman, semua yang ada dimuka bumi akan musnah. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju Saya menyakini bahwa pada akhir zaman, semua yang ada 

dimuka bumi akan musnah. 

Tabel 4.47 : Saya mudah bergaul atau berkumpul dengan banyak orang 

setelah mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 7 20,00% 

2 Setuju 4 23 65,71% 

3 Kurang Setuju 3 5 14,28% 

4 Tidak Setuju 2 0 0% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 7atau 

20,00% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya mudah bergaul atau 

berkumpul dengan banyak orang setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Keagamaan., 

dan terdapat 23 atau 65,71% responden yang menyatakan bahwa setuju Saya mudah 

bergaul atau berkumpul dengan banyak orang setelah mengikuti kegiatan Bimbingan 

Keagamaan, dan terdapat 5 atau 14,28% responden yang menyatakan bahwa kurang 

setuju Saya mudah bergaul atau berkumpul dengan banyak orang setelah mengikuti 

kegiatan Bimbingan Keagamaan, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak 
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setuju Saya mudah bergaul atau berkumpul dengan banyak orang setelah mengikuti 

kegiatan Bimbingan Keagamaan, dan tidak ada pula responden yang menyatakan 

sangat tidak setuju Saya mudah bergaul atau berkumpul dengan banyak orang setelah 

mengikuti kegiatan Bimbingan Keagamaan. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju Saya mudah bergaul atau berkumpul dengan banyak orang setelah 

mengikuti kegiatan Bimbingan Keagamaan. 

Tabel 4.48 : Saya sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari 

iman. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 18 51,42% 

2 Setuju 4 15 42,85% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 1 2,85% 

5 Sangat tidak Setuju 1 1 2,85% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 18 atau 

51,42% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya sadar bahwa menjaga 

kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan terdapat 15 atau 42,85% responden 

yang menyatakan bahwa setuju Saya sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah 

sebagian dari iman, dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa kurang setuju 

Saya sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan terdapat 1 

atau 2,85% responden yang menyatakan tidak setuju Saya sadar bahwa menjaga 

kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang 
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menyatakan sangat tidak setuju Saya sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah 

sebagian dari iman.  

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat setuju Saya sadar bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari 

iman. 

Tabel 4.49 : Saya tidak memiliki rasa kecintaan kepada Allah SWT. 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 0 0% 

2 Setuju 4 0 0% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 3 8,57% 

5 Sangat tidak Setuju 1 32 91,42% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Tidak ada responden 

yang menyatakan bahwa sangat setuju saya tidak memiliki rasa kecintaan kepada 

Allah SWT, dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa setuju saya tidak 

memiliki rasa kecintaan kepada Allah SWT, dan tidak ada responden yang 

menyatakan bahwa kurang setuju saya tidak memiliki rasa kecintaan kepada Allah 

SWT, dan terdapat 3 atau 8,57% responden yang menyatakan bahwa tidak setuju saya 

tidak memiliki rasa kecintaan kepada Allah SWT, dan terdapat 32 atau 91,42% 

responden yang menyatakan bahwa sangat tidak setuju saya tidak memiliki rasa 

kecintaan kepada Allah SWT. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban sangat tidak setuju saya tidak memiliki rasa kecintaan kepada Allah SWT. 
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Tabel 4.50 : Saya selalu bersuci ketika hendak membaca Al-Qur’an 

NO Kategori Jawaban Score Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 5 11 31,42% 

2 Setuju 4 23 65,71% 

3 Kurang Setuju 3 0 0% 

4 Tidak Setuju 2 1 2,85% 

5 Sangat tidak Setuju 1 0 0% 

Jumlah   35 100,00% 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa 35 responden yang ada. Terdapat 11 atau 

31,42% responden yang menyatakan bahwa sangat setuju Saya selalu bersuci ketika 

hendak membaca Al-Qur’an, dan terdapat 23 atau 62,71% responden yang 

menyatakan bahwa setuju Saya selalu bersuci ketika hendak membaca Al-Qur’an, 

dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa kurang setuju Saya selalu bersuci 

ketika hendak membaca Al-Qur’an, dan terdapat 1 atau 2,85% responden yang 

menyatakan bahwa tidak setuju Saya selalu bersuci ketika hendak membaca Al-

Qur’an, dan tidak ada pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju Saya 

selalu bersuci ketika hendak membaca Al-Qur’an. 

Analisis di atas dapat dicermati frekuensi tertinggi berada pada kategori 

jawaban setuju Saya selalu bersuci ketika hendak membaca Al-Qur’an. 

4.3  Uji Validitas 

Tabel : 4.51. Uji Validitas Data Variabel X 

No.butir 

instrumen 
Pearson correlation Keterangan 

1 0,737 Valid 
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2 0,488 Valid 

3 0,344 Valid 

4 0,340 Valid 

5 0,299 Tidak Valid 

6 -0,022 Tidak Valid 

7 0,414 Valid 

8 0,422 Valid 

9 0,330 Tidak Valid 

10 0,562 Valid 

11 0,347 Valid 

12 0,619 Valid 

13 0,704 Valid 

14 0,700 Valid 

15 0,596 Valid 

16 0,684 Valid 

17 0,382 Valid 

18 0,803 Valid 

19 0,510 Valid 

20 0,385 Valid 

21 0,222 Tidak Valid 

22 -0,067 Tidak Valid 

23 0,513 Valid 

24 0,434 Valid 
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Mengukur kevalidan sebuah instrumen angket memiliki ketentuan yaitu, 

apabila r hitung > r tabel maka dapat dikatakan bahwa instrumen angket tersebut valid 

dan apabila r hitung < r tabel maka intrumen angket tidak valid. diketahui hasil r tabel dari 

N 35 pada signifikasi 5% adalah 0,334,berdasarkan tabel diatas (fariabel X) maka 

sebanyak 19 angket yang dinyatakan valid karena terlihat bahwa r hitung > dari r tabel 

(0,334). Sedangkan sebanyak 5 angket yang dinyatakan tidak valid karena terlihat 

bahwa r hitung < r tabel. 

Tabel : 4.52. Uji Validitas Data Variabel Y 

No.butir 

instrument 
Pearson correlation Keterangan 

1 0,768 Valid 

2 0,633 Valid 

3 0,694 Valid 

4 0,686 Valid 

5 0,753 Valid 

6 0,659 Valid 

7 0,701 Valid 

8 0,589 Valid 

9 0,744 Valid 

10 0,629 Valid 

11 0,706 Valid 

12 0,419 Valid 

13 0,645 Valid 

14 -0,028 Tidak Valid 
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15 0,380 Valid 

16 0,557 Valid 

17 0,455 Valid 

18 0,525 Valid 

19 0,689 Valid 

20 0,446 Valid 

21 0,624 Valid 

22 0,418 Valid 

23 0,201 Tidak Valid  

24 0,223 Tidak Valid 

Mengukur kevalidan sebuah instrumen angket memiliki ketentuan yaitu, 

apabila rhitung > r tabel maka dapat dikatakan bahwa instrumen angket tersebut valid 

dan apabila r hitung < r tabel maka intrumen angket tidak valid. diketahui hasil rtabel dari 

N 35 pada signifikasi 5% adalah 0,334,berdasarkan tabel diatas (fariabel Y) maka 

sebanyak 21 angket yang dinyatakan valid karena terlihat bahwa r hitung > dari r tabel 

(0,334). Sedangkan sebanyak 3 angket yang dinyatakan tidak valid karena terlihat 

bahwa r hitung < r tabel. 

 

 

 

4.4 Uji Realibilitas 

 Setelah mengikuti hasil validitas data maka dilanjutkan dengan realibilitas data 

dilakukan dengan menggunakan crombach alfa dengan menggunakan aplikasi SPSS 

untuk variabel X sebagai berikut : 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .802 24 

Berdasarkan tabel di atas di peroleh : 

Item instrumen dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kehandalan yang 

tinggi apabila diperoleh nilai alfa cronbach > 0,6. 

Karena ri  =  0,802 > 0,6 maka instrumen reliabel. 

Realibilitas data dilakukan dengan menggunakan kofisien cormbach alfa dengan 

menggunakan aplikasi SPSS untuk variabel Y sebagai berikut : 

Berdasarkan tabel di atas di peroleh : 

Item intrument dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kehandalan yang 

tinggi apabila diperoleh nilai alfa cronbach > 0,6. 

Karena ri  = 846  > 0,6 maka instrumen reliabel. 

4.5 Pengujian Hipotesis 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.846 24 
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Pengujian hipotesis membahas mengenai kebenaran hipotesis berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian. Maka penulis menggunakan teknik statistik 

untuk mengetahui hubungan bimbingan keagamaan bagi narapidana (X) dan dengan 

kesadaran beragama (Y), dengan menggunakan rumus Korelasi product moment. 

Sebagai berikut : 

Tabel 4.53: Variabel X dan Variabel Y 

No X Y X2 Y2 XY 

1 82 93 6724 8649 7626 

2 104 106 10816 11236 11024 

3 92 112 8464 12544 10304 

4 86 112 7396 12544 9632 

5 104 105 10816 11025 10920 

6 102 90 10404 8100 9180 

7 94 97 8836 9409 9118 

8 86 85 7396 7225 7310 

9 89 94 7921 8836 8366 

10 82 106 6724 11236 8692 

11 85 106 7225 11236 9010 

12 89 106 7921 11236 9434 

13 95 111 9025 12321 10545 

14 100 83 10000 6889 8300 

15 99 106 9801 11236 10494 

16 88 100 7744 10000 8800 

17 80 89 6400 7921 7120 
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18 93 108 8649 11664 10044 

19 89 101 7921 10201 8989 

20 95 104 9025 10816 9880 

21 83 97 6889 9409 8051 

22 87 109 7569 11881 9483 

23 104 104 10816 10816 10816 

24 86 96 7396 9216 8256 

25 97 99 9409 9801 9603 

26 78 103 6084 10609 8034 

27 92 98 8464 9604 9016 

28 104 99 10816 9801 10296 

29 85 106 7225 11236 9010 

30 94 85 8836 7225 7990 

31 112 102 12544 10404 11424 

32 88 95 7744 9025 8360 

33 98 100 9604 10000 9800 

34 100 101 10000 10201 10100 

35 89 94 7921 8836 8366 

Jumlah 3231 3502 300525 352388 323393 

Rata-rata 92.31 100.06    

Keterangan 

∑x = 3231 

∑y = 3502 

∑x2  = 300525 
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∑y2   = 352388 

∑xy  = 323393 

Selanjutnya dimasukkan dalam rumus sebagai berikut: 

rxy = 
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2 𝑦2)
 

rxy = 
323393

√(300525)(352388)
 

rxy = 
323393

√105901403700
  

rxy = 
323393

325424,96
 

rxy =0,994 

Jika rhitung lebih besar dari rtabel, (rh≥rt) maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Begitu pula sebaliknya, apa bila rhitung lebih kecil dari rtabel, (rh<rt) maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka diperolah rhitung = 

0,994 dan rtabel= 0,334. Sehingga dapat diketahui bahwa 0,994 > 0,334 (rhitung > rtabel) 

pada taraf signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 di tolak 

artinya terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan bimbingan keagamaan bagi narapidana 

dengan kesadaran beragama di Lapas Polewali Mandar. 

Untuk mengetahui besarnya bimbingan keagamaan narapidana dengan 

kesadaran beragama maka dapat dilakukan dengan mengkuadratkan nilai koefisien 

korelasi, dalam hal ini nilai koefisien korelasi yang di hasilkan adalah 0,9994 

kemudian di kuadratkan maka di peroleh hasil 0,988036. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan narapidana dengan kesadaran beragama 

sebesar 98% dalam arti kurang dari 2% lainnya di pengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel: 4.54 : Pedoman untuk menginterpretasi koefisien korelasi 
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Interfal Koefisien Tingkat Hubungan / Pengaruh 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat72 

Tabel tersebut menjelaskan mengenai koefisien korelasi yaitu nilai yang 

menunjukkan kekuatan hubungan linear dari dua variabel. Secara umum koefisien 

korelasi berada di interval -1 sampai 1, dalam artian bahwa angka positif dan negatif 

menentukan arah dari kekuatan simpulan hipotesis. Nilai yang mendekati angka 0 

dijabarkan sebagai simpulan untuk menyatakan tidak adanya hubungan, nilai yang 

mendekati angka 1 menjelaskan adanya hubungan positif antara variabel yang ada, 

dan nilai yang mengarah mendekati  angka -1 menjelaskan adanya hubungan negatif 

antara variabel-variabel yang dikaitkan. Tingkatan episien dijabarkan dengan 5 level 

hubungan yaitu hubungan yang sangat rendah di angka 0,00-0,199, kemudian 

hubungan yang rendah di angka 0,20-0,399 selanjutnya hubungan yang sedang di 

angka 0,40-0,599, kemudian hubungan yang kuat diangka 0,60-0,799 dan hubungan 

yang sangat kuat di angka 0,80-1,00.  

Berdasarkan tabel di atas, maka koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,994 

termasuk pada kategori yang sangat kuat. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa 

hubungan bimbingan keagamaan bagi narapidana memiliki pengaruh yang sangat 

kuat dengan kesadaran beragama di Lapas Polewali Mandar .  

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

 
72 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. H 257.    
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Penelitian yang dilakukan adalah hubungan bimbingan keagamaan bagi 

narapidana dengan kesadaran beragama di Lapas Polewali Mandar. Bimbingan 

keagamaan narapidana dapat kita ketahui melalui kuesioner yang telah dibagikan, dan 

berisi pernyataan-pernyataan yang telah di jawab oleh narapidana yang menjadi  

responden dalam penelitian ini, begitu pula dengan kesadaran beragama dapat kita 

ketahui melalui kuesioner yang telah dibagikan berupa pernyataan-pernyataan yang 

telah di jawab oleh  narapidana yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

Lokasi penelitian ini adalah di Lapas Polewali Mandar dengan jumlah 

sampel 35 narapidana atau tahanan.teknik dan instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini  digunakan teknik Random Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dari populasi dilakukan secara acak tampa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi, Angket yang dibagikan berisi pernyataan-pernyataan. 

Adapun uji korelasi product moment adalah teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini.  

4.6.1 Bimbingan Keagamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor total dari Bimbingan Keagamaan 

adalah 3231 kemudian dibagi dengan jumlah responden dan nilai rata-rata adalah 

92,31. Nilai tersebut diperoleh dari 24 peryataan. adapun pemberian skornya yaitu : 

Sangat Setuju 5, Setuju 4, Kurang Setuju 3, Tidak Setuju 2, Sangat Tidak Setuju 1. 

Skor Terendah adalah 57 yang diperoleh dari pernyataan Saya malas 

mengikuti shalat Jum’at,  perinciannya yaitu: 1 responden yang menjawab sangat setuju, dan 

2 responden yang menjawab setuju, dan 4 responden yang menjawa kurang setuju, dan 4 

responden yang menjawab tidak setuju, dan 24 responden yang menjawab sangat tidak setuju 
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Skor Tertinggi adalah 170 yang diperoleh dari pernyataan, Saya diajarkan 

bahwa tiada tuhan selain Allah SWT , perinciannya yaitu: 31 responden yang menjawab  

sangat setuju, dan 3 responden yang menjawab setuju, dan 1 responden yang menjawab 

kurang setuju, dan 0 responden yang menjawab tidak setuju dan 0 responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. 

Berdasarkan deskripsi data bimbingan keagamaan diketahui bahwa bimbingan 

keagamaan narapidana berada pada kategori kuat Hal ini sesuai dengan kriteria dalam 

penentuan kategori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana Skor total dari variabel 

bimbingan keagamaan narapidana adalah 3231, skor teoretik tertinggi variabel ini 

dari setiap pertanyaan adalah 24 x 5 = 120, karena jumlah responden adalah 35 orang, 

maka skor kriterium adalah 120 x 35 = 4.200. Dengan demikian, bimbingan 

keagamaan narapidana adalah 3231 : 4.200 = 0,769 atau 76,9% dari kriterium yang 

telah ditetapkan.  

4.6.2 Kesadaran Beragama 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor total dari Kesadaan Beragama 

adalah 3502 dan nilai rata-rata adalah 100,05 yang diperoleh dari 24 pernyataan 

adapun pemberian skornya yaitu : Sangat Setuju 5, Setuju 4, Kurang Setuju 3, Tidak 

Setuju 2, Sangat Tidak Setuju 1. 

Skor Terendah adalah 38 yang diperoleh dari pernyataan saya tidak memiliki 

rasa kecintaan kepada Allah SWT,  perinciannya yaitu: 0 responden yang menjawab sangat 

setuju, dan 0  responden yang menjawab setuju, dan 0 responden yang menjawa kurang 

setuju, dan 3 responden yang menjawab tidak setuju, dan 32 responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. 
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Skor Tertinggi adalah 171 yang diperoleh dari pernyataan, saya yakin bahwa 

tiada Tuhan selain Allah, perinciannya yaitu: 31 responden yang menjawab  sangat setuju, 

dan 4 responden yang menjawab setuju, dan 0 responden yang menjawab kurang setuju, dan 

0 responden yang menjawab tidak setuju dan 0 responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. 

Berdasarkan deskripsi data kesadaran beragama diketahui bahwa kesadaran 

beragama berada pada kategori sangat kuat. Hal ini sesuai dengan kriteria dalam 

penentuan kategori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana Skor total dari variabel 

kesadaran beragama adalah 3502, skor teoretik tertinggi variabel ini dari setiap 

pertanyaan adalah 24 x 5 = 120, karena jumlah responden adalah 35 orang, maka skor 

kriterium adalah 120 x 35 = 4.200. Dengan demikian, bimbingan keagamaan 

narapidana adalah 3502 : 4.200 = 0,834 atau 83,4% dari kriterium yang telah 

ditetapkan.  

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis, diketahui bahwa 

nila  rhitung lebih besar dari rtabel, (rh≥rt) maka H1 diterima dan H0 ditolak. Begitu pula 

sebaliknya, apa bila rhitung lebih kecil dari rtabel, (rh<rt) maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka diperolah rhitung = 0,994 dan 

rtabel= 0,334. Sehingga dapat diketahui bahwa 0,994 > 0,334 (rhitung > rtabel) pada taraf 

signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 di tolak artinya 

terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan bimbingan keagamaan bagi narapidana dengan kesadaran berag 

apa di Lapas Polewali Mandar. 


