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ABSTRAK 

Nadia, Nafik Mufarrihatun, 2019, Perbandingan Hasil Belajar PAI Siswa Aktif 

dan Tidak Aktif Menjalankan Pembiasaan Keagamaan di Kelas VIII 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ju’ Subaidi, M.Ag.  

Kata Kunci : Hasil Belajar, Siswa Aktif, Siswa Tidak Aktif, Metode 

Pembiasaan. 

Metode pembiasaan adalah sebuah cara yang digunakan guru untuk 

melakukan proses penanaman nilai sesuatu ke dalam diri siswa agar menjadi 

kebiasaan. Ditinjau dari segi kepentingan bagi hasil belajar siswa metode 

pembiasaan merupakan metode efektif untuk pendidikan, terutama bagi anak-

anak. Kebanyakan mereka belum mengerti tentang apa yang disebut baik dan 

buruk, sehingga berkaitan dengan hal tersebut, mereka perlu dibiasakan dengan 

tingkah laku, keterampilan dan lain sebagainya. Hasil observasi di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo, menunjukkan bahwa metode pengajaran yang dilakukan guru 

dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri siswa agar mencapai hasil 

belajar siswa yang maksimal adalah dengan menggunakan pembiasaan 

keagamaan. Akan tetapi pada kenyataanya masih terdapat siswa yang aktif dan 

siswa yang tidak aktif dalam menjalankan pembiasaan keagamaan tersebut, dari 

permasalahan itu peneliti ingin mengetahui pencapaian hasil belajar siswa, adakah 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui hasil belajar PAI siswa yang aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan; (2) Untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa yang tidak  aktif 

menjalankan pembiasaan keagamaan; (3) Untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan hasil belajar PAI siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan 

pembiasaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tes. Untuk penentuan kategori 

menggunakan standar deviasi, sedangkan untuk menganalisa data yang berkaitan 

dengan perbedaan hasil belajar PAI siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019, dianalisa degan menggunakan rumus tes “T”.  

Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa: (1) Hasil belajar siswa yang 

aktif menjalankan pembiasaan dalam kategori baik sebanyak 35%; (2) Hasil 

belajar siswa yang tidak aktif menjalankan pembiasaan dalam kategori baik 

sebanyak 45%; (3) Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang 

aktif dan tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan, dibuktikan pada uji tes 

”T” yaitu diperoleh to < tt, dimana to = -2,711360811. Sedangkan tt pada taraf 

signifikan 5% yaitu 2,03 dan pada taraf signifikan 1% yaitu 2,71, maka to lebih 

kecil dari tt sehingga Ha ditolak dan Ho tidak ditolak. Dalam hal ini membuktikan 

bahwa hasil belajar PAI siswa yang aktif menjalankan pembiasaan keagamaan 

tidak lebih baik dari siswa yang tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang bermutu saat ini merupakan suatu kebutuhan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa 

sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Jika suatu bangsa dapat 

melahirkan manusia yang berkualitas secara lahir maupun batin, maka 

otomatis bangsa tersebut akan maju, damai dan tentram. 

Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan 

pendidikan. Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan 

manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala  

anak-anak sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik 

anaknya. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia.
1
 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal I UU RI 

No. 20 Tahun 2003) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa 

dan negara. Sedangkan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

                                                 
 

1
 Made Pidarta, Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 1. 
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rangka mencerdaskan  kehidupan bangsa. Dan pendidikan nasional 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab.
2
 

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berarti daya 

upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, 

karakter), fikiran (intellect) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya 

saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni 

kehidupan dan pengidupan anak-anak yang kita didik selaras. 

Sedangkan ungkapan dari John Dewey mewakili aliran filsafat 

pendidikan modern merumuskan Education is all one growing; it has no 

end beyond it self, pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan 

pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir dibalik dirinya. 

Dalam proses pertumbuhan ini anak mengembangkan diri ke tingkat yang 

makin sempurna atau long long life eucation, dalam artian pendidikan 

berlangsung selama hidup.
3
 

Jika diamati dari berbagai definisi pendidikan menurut  Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal I UU RI No. 20 Tahun 2003) 

dan dari pendapat berbagai tokoh pendidikan di atas, penulis dapat 

mendefinisikan pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana yang 

dilakukan oleh keluarga, sekolah dan masyarakat dengan memberikan 

                                                 
 

2
 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 

 
3
 Ibid.,3. 



3 

 

 

bimbingan, pengetahuan, keterampilan dan pembentukan watak kepribadian 

yang dapat menciptakan generasi yang dapat berdaya saing, cerdas 

intelektual dan sholeh spiritual yang berlangsung selama manusia masih 

hidup yang pada intinya pendidikan menolong ditengah-tengah kehidupan 

manusia. 

Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam. Adapun tujuan 

pendidikan Islam yaitu menjadikan seorang manusia sebagai ’abdi atau 

hamba Allah. Manusia hidup di dunia harus menghambakan diri kepada 

sang khaliknya. Yang dimaksud dengan menghambakan diri adalah 

beribadah kepada Allah SWT.  Di dalam Al-Quran Allah berfirman: 

نَّ َواْل ِن َس ِاْلَّ لِيَ ع ُبُدو نِ ق  َوَما َخلَ  ﴾ ٥٦﴿ ُت اْلِ      
Artinya:”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka beribadah kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariyaat: 56).
4
 

 

Siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab merupakan sebagian dari 

ciri-ciri siswa yang aktif. Aktif dapat diartikan sebagai siswa yang dapat 

mengikuti proses pembelajaran dan segala kegiatan baik intrakurikuler 

maupun ekstrakurikuler di suatu sekolah dengan baik. Untuk penanaman 

sikap aktif tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pembiasaan 

                                                 
 

4
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, Mushaf 

Al-Quran Terjemah ( Jakarta: Al-Huda, 2005), 524. 
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keagamaan di sekolah. Keaktifan mengikuti pembiasaan keagamaan yang 

dilakukan di suatu sekolah akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, 

baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Hasil belajar tersebut semakin terasa penting untuk dipermasalahkan, 

karena mempunyai beberapa fungsi utama. Pertama, hasil belajar sebagai 

indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

Apabila hasil belajar yang dikuasai siswa baik, berarti siswa mempunyai 

kualitas dan kuantitas pengetahuan yang baik, begitu pula sebaliknya. 

Kedua, hasil belajar dapat dijadikan sebagai indikator terhadap daya serap 

(kecerdasan) siswa. Hasil belajar juga dapat dijadikan sebagai tolakukur 

untuk menentukan tinggi rendahnya kecerdasan siswa. Hal ini dapat 

diartikan bahwa siswa yang berprestasi cenderung mempunyai kecerdasan 

yang lebih apabila dibandingkan dengan siswa yang prestasinya kurang. 

Di era sekarang ini banyak siswa yang menunjukkan perilaku di luar 

kodratnya sebagai siswa. Di antaranya ada siswa yang menunjukkan sikap 

kurang hormat kepada orang dewasa, yang dimaksud orang dewasa di sini 

adalah guru.
5
 Karena sikap kurang hormatnya terhadap guru terdapat siswa 

yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dari hal disiplin 

mereka kurang menguasai, baik dari segi pembelajaran intern maupun 

ekstern. 

Salah satu ruang yang menjadi sarana untuk mencetak generasi 

bangsa yang beriman dan berilmu adalah sekolah. Baik dari sekolah dasar, 

                                                 
 

5
 Lita S, Pendidikan Karakter ( Bandung: Nusa Media, 2014), 147. 
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sekolah menengah sampai sekolah atas adalah sekolah karena di dalam 

sekolah siswa diberi pelajaran-peljaran sebagai bekal hidupnya. Pelajaran 

yang ada di Sekolah Menengah Pertama dibedakan menjadi dua, yaitu 

pelajaran umum dan pelajaran agama. Pelajaran umum meliputi Bahasa 

Indonesia, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKN), Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga, dan Kesehatan 

(PJOK), Prakarya, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) dan Bahasa Inggris. Sedangkan pelajaran agama yaitu Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti. 

Secara formal penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah 

hanya 3 jam pelajaran perminggu. Jadi apa yang bisa mereka peroleh dalam 

pendidikan yang hanya 3 jam pelajaran. Jika sebatas hanya memberikan 

pengajaran agama Islam yang lebih menekankan aspek kognitif, mungkin 

guru bisa melakukannya, tetapi kalau memberikan pendidikan yang bukan 

hanya kognitif saja dan juga memberikan sikap dan keterampilan guru akan 

mengalami kesulitan. 

Dalam kenyataannya Pendidikan Agama Islam di sekolah masih 

banyak hal yang belum memenuhi harapan. Misalnya jika guru memberikan 

Pendidikan Agama Islam kepada siswa, maka tentu harapan yang 

diinginkan adalah siswa bukan hanya mengerti tetapi juga dapat 

melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam baik yang bersifat pokok untuk 

dirinya maupun yang bersifat kemasyarakatan, dan kenyataannya masih 

banyak siswa yang belum bisa menerapkan hal tersebut. 
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Sedangkan untuk upaya peningkatan pemahaman nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam agar hasil belajar siswa masuk ke dalam kategori 

baik tidak tergolong mudah. Seorang guru ataupun sekolah harus memiliki 

strategi tersendiri untuk membantu siswa mampu menginternalisasikan 

nilai-nilai Pendidikan Agama Islam ke dalam dirinya, bukan hanya 

Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah saja, tetapi 

menanamkan dalam hati dan diri mereka tentang nilai-nilai yang terkandung 

di dalam mata pelajaran tersebut. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti ketika 

melaksanakan kegiatan magang 2 di SMPN 1 Jenangan Ponorogo selama 

kurang lebih 2 bulan, peneliti melihat upaya yang dilakukan sekolah dan 

guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Jenangan Ponorogo untuk 

menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam ke dalam diri siswa adalah 

dengan mengaktifkan siswa dalam program-program pembiasaan 

keagamaan yang dilaksanakan setiap hari. Program-program tersebut 

meliputi membaca Al-Quran sebelum proses pembelajaran, salat Dluhur 

berjamaah setiap hari, salat Dluha berjamaah setiap jumat pagi, 

membiasakan siswa laki-laki dalam mengikuti pembiasaan salat Jumat 

berjamaah dan membiasakan siswa perempuan mengikuti pembiasaan Baca 

Tulis Quran (BTQ) di sekolah. 

Namun pada saat peneliti mengamati pelaksanaan pembiasaan 

keagamaan tersebut masih terdapat siswa yang tidak aktif melaksanakan 

pembiasaan, hal ini dibuktikan ketika mendengar adzan dluhur terdapat 
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siswa yang tidak segera menuju masjid untuk salat berjamaah, masih 

berkeliaran di sekitar masjid, ketika pelaksaan salat Dluha terdapat siswa 

sebelum di bentak oleh guru belum menuju masjid, ketika salat jumat 

berlangsung siswa masih berbincang-bincang dengan temannya, ketika 

pelaksanaan BTQ terdapat siswa yang terlambat masuk kelas.
6
 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa aktif dan 

tidak aktif dalam menjalankan pembiasaan keagamaan, dengan mengangkat 

judul penelitian “Perbandingan Hasil Belajar PAI Siswa Aktif  dan Tidak 

Aktif Menjalankan Pembiasaan Keagamaan di Kelas VIII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.” 

 

B. Batasan Masalah   

Penelitian tentang perbandingan hasil belajar PAI siswa aktif  dan 

tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 ini mempunyai jangkauan 

yang sangat luas. Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki 

peneliti, maka peneliti memfokuskan permasalahan pada perbedaan hasil 

belajar PAI antara siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan yang ada di SMPN 1 Jenangan Ponorogo, yang meliputi 

pembiasaan salat Dluha di sekolah, pembiasaan salat Jumat bagi siswa laki-

laki dan pembiasaan BTQ bagi siswa perempuan. 

                                                 
 

6
 Observasi Magang 2 di SMPN 1 Jenangan Ponorogo pada tanggal 29 September 2018. 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil belajar PAI siswa yang aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019? 

2. Bagaimana hasil belajar PAI siswa yang tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Adakah perbedaan hasil belajar PAI antara siswa aktif dan tidak aktif 

menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan tersendiri baik secara umum 

maupun seara khusus. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa yang aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar PAI siswa yang tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar PAI antara siswa aktif dan 

tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Secara praktis penelitian ini diharapkaan mampu memberikan 

manfaat bagi: 

a. Kepala Sekolah 

Sebagai pemberi fasilitas dan sebagai pertimbangan kepala 

sekolah untuk mengambil langkah sebaik-baiknya dalam menjadikan 

siswa aktif untuk menjalankan segala program yang ada di sekolah 

khususnya program pembiasaan keagamaaan sebagai syarat untuk 

menambah hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru untuk meningkatkan minat siswa agar aktif 

menjalankan program pembiasaan keagamaan di sekolah. 

2) Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi guru untuk 

melanjutkan proses pembelajaran selanjutnya. 

c. Bagi Siswa 

1) Membantu siswa  dalam menambah keaktifan menjalankan 

program pembelajaran di sekolah. 
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2) Membantu siswa dalam menambah keaktifan menjalankan  

program pembiasaan keagamaan di sekolah. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Dalam skripsi ini, agar bisa memiliki bobot yang ilmiah, maka 

disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal 

yang melatarbelakangi pemikiran penulis untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Perbandingan Hasil Belajar PAI Siswa Aktif  dan Tidak Aktif 

Menjalankan Pembiasaan Keagamaan di Kelas VIII SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019”, selain itu berisi batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pembahasan masalah ini, penulis ungkapkan pengantar ke arah 

permasalahan pokok dalam skrispsi ini, sehingga gambaran secara umum 

dari skripsi ini dapat dilihat dalam bab pendahuluan ini. 

Bab kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, landasan 

teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Pada bab ini merupakan 

pembahasan teoritik tentang nilai hasil belajar siswa yang disiplin dan tidak 

disiplin mengikuti program pembiasaan keagamaan yang nantinya akan 

membantu dalam menganalisa permasalahan yang disajikan. 

Bab ketiga, berisi tentang metode-metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, diantaranya: rancangan penelitian, populasi, sampel dan 
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teknik sampling, instrumen pengumpul data, teknik pengumpul data, dan 

teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi tentang laporan hasil penelitian yang berisi 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data 

(pengujian hipotesis), serta interpretasi dan pembahasan. Pada bab ini, akan 

disajikan daata-data yang dianggap valid, dianalisa dengan menggunakan 

cara atau metode tertentu, kemudian hasilnya disajikan pembahasan, 

sehingga dapat diketahui permasalahan yang diteliti. 

Bab kelima, merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan 

yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Dalam bab ini, 

penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang diambil dari hasil 

penelitian. Bertolak dari hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat 

memberikan saran atau usul terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang 

akan dibahas oleh penulis. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Peneliti Terdahulu 

Hasil telaah penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti dalam skripsi ini diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ifta Choiriyah yang ditujukan 

pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2011 dengan 

judul ”Studi Komparasi Hasil Belajar Antara Siswa Yang Diajar 

Menggunakan Metode Pembelajaran Konvensional dengan Siswa yang 

Diajar Menggunakan Metode Pembelajaran Aktif (Active Learning) 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas XI-IPA MAN 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2010/2011.  

Penelitian ini adalah membandingkan hasil belajar siswa yang 

diajar dengan menggunakan dua metode yang berbeda, yang hasil belajar 

menggunakan metode konvensional memperoleh presentase baik sekali 

sebanyak 70,45%, dan yang memperoleh presentase baik sebanyak 

29,55%. Sedangkan yang menggunakan metode Active Learning 

presentase baik sekali sebanyak 88,89% dan kategori baik sebanyak 

11,11%. 

12 
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Dari hasil tersebut pada penelitiannya tersebut menyimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang diajar 

menggunakan metode belajar konvensional dengan metode belajar Active 

Learnig. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Sauri yang ditujukan pada 

Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2014 yang 

berjudul ”Komparasi Nilai Hasil Belajar PAI Siswa yang Belajar 

Kelompok dengan Siswa yang Belajar Individu Kelas VII SMPN 2 

Geger Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Hasil penelitian ini adalah mengenai perbandingan nilai hasil 

belajar PAI antara siswa yang belajar kelompok dengan siswa yang 

belajar sendiri, dinyatakan bahwa siswa yang belajar kelompok dalam 

kategori baik sebanyak 30%, kategori cukup sebanyak 40% dan  dalam 

kategori kurang sebanyak 30%. Sedangkan siswa yang belajar sendiri 

mendapat nilai dalam kategori baik sebanyak 33,33%, dalam kategori 

cukup sebanyak 60% dan dalam kategori kurang sebanyak 6,67%. 

Dari hasil tersebut ditemukan kesimpulan bahwa hasil nilai belajar 

PAI siswa kelas VII SMPN 2 Geger Madiun tahun pelajaran 2013/2014 

memiliki perbandingan yang sangat signifikan. Pernyataanya tersebut 

didasarkan pada perhitungan hipotesa yang menyatakan bahwa baik pada 

taraf signifikan 5% maupun 1% Ho ditolak dan Ha diterima. 
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3. Penelitian yang lain dilakukan oleh Ayuni yang ditujukan pada Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2013 dengan judul ”Studi 

Komparasi Hasil Belajar Antara Siswa Kelas X Program Bina Prestasi 

dengan Program Reguler Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MAN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Penelitian tersebut adalah membandingkan nilai belajar Akidah 

Akhlak antara siswa yang mengikuti program bina prestasi dengan siswa 

reguler, yang mana menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang 

mengikuti program bina prestasi masuk dalam kategori cukup dengan 

presentase 60,87% dan yang masuk dalam kategori rata-rata adalah 

90,70%. Sedangkan siswa reguler memperoleh hasil belajar cukup  

dengan presentase 76,50% dan rata-rata dengan presentase 80, 32. 

Sehingga penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwa 

terdapat perbandingan hasil belajar Akidah Akhlak siswa yang mengikuti 

program bina prestasi dengan siswa reguler.  

Dalam telaah penelitian terdahulu di atas, penelitian yang 

dilakukan yaitu semua terkait dengan hasil belajar yang diperoleh siswa 

dengan perbedaan penelitian yang pertama membahas tentang siswa yang 

belajar kelompok dengan belajar individu, penelitian yang kedua 

membahas tentang siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran 

konvensional dengan metode active learning dan yang ketiga membahas 

tentang siswa yang mengikuti program bina prestasi dengan program 
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reguler. Sedangkan dalam penelitian ini, untuk membedakan dengan 

peneliti terdahulu, peneliti melakukan analisis perbandingan hasil belajar 

siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan program pembiasaan 

keagamaan di sekolah. 

 

B. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku yang diinginkan pada diri siswa. Tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif dan psikomotoris. Oleh sebab itu, dalam 

penelitian hasil belajar, peranan tujuan intruksional yang berisi 

rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa 

menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian. 

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap 

hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasil belajar 

siswa. Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap 

kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam 

mencapai tujuan-tujuan pengajaran.
1
 

 

                                                 
 

1
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 3. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam: 

1)  Faktor Internal 

Yang mencakup kategori faktor internal diantaranya: 

a) Faktor Fisiologis. 

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam 

keadaan cacat jasmani, dan sebagainya, semuanya akan 

membantu dalam poses dan hasil belajar. 
2
 

b) Faktor Psikologis 

Setiap anak didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis 

yang berbeda-beda, terutama dalam hal kadar bukan dalam 

hal jenis, tentunya perbedaan-perbedaan ini akan 

berpengaruh pada proses dan hasil belajarnya masing-

masing. Beberapa faktor psikologis tersebut diantaranya 

intelegensi, perhatian, minat dan bakat, motif dan motivasi, 

kognitif dan daya nalar.
3
 

2) Faktor Eksternal 

Diantara faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar antara 

lain: 

a) Faktor Lingkungan 

                                                 
 

2
 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogykarta: Teras, 2012), 90. 

 
3
 Ibid., 91. 
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Lingkungan disini dapat berupa lingkungan fisik atau alam 

dan dapat pula berupa lingkungan sosial. Lingkungan fisik 

atau alam misalnya keadaan suhu, kelembapan, kepengapan 

udara, dan sebagainya. Dan jika seringkali guru dan para 

siswa yang sedang belajar di dalam kelas merasa terganggu 

oleh obrolan orang-orang yang berada di luar persis didepan 

kelas tersebut. Karena itu sekolah hendaknya didirikan dalam 

lingkungan yang kondusif untuk belajar. 

b) Faktor Instrumental 

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaannya 

dan pengguanannya dirancang sesuai dengan hasil belajar 

yang diharapkan. faktor-faktot ini diharapkan dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk terpercayainya tujuan-tujuan belajar 

yang telah direncanakan.
4
 

c. Jenis dan Prinsip Penilaian Hasil Belajar 

1) Jenis Penilaian Hasil Belajar 

Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, 

yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, 

penilaian selektif dan penilaian penempatan. 

Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada 

akhir program belajar-mengajar untuk melihat tingkat 

keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Dengan 

                                                 
 

4
 Ibid., 97. 
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demikian, penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar 

mengajar. 

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada 

akhir unit program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan 

akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai 

oleh para siswa, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler 

dikuasai oleh para siswa. Penilaian ini berorientasi kepada 

produk, bukan kepada proses. 

Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk 

melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. 

Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, 

pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dll. Soal-soal 

tentunya disusun agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar 

yang dihadapi oleh para siswa. 

Penilaian Selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk 

keperluan seleksi, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga 

pendidikan tertentu. 

Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan 

untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi 

suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang 

diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program 

itu.
5
 

                                                 
 

5
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 5. 
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2) Prinsip Penilaian Hasil Belajar 

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas 

pendidikan, maka upaya merencanakan dan melaksanakan 

penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dan 

prosedur penilaian.
6
 Prinsip penilaian yang dimaksudkan antara 

lain adalah sebagai berikut: 

a) Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian 

rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi 

penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. 

b) Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral 

dari proses belajar-mengajar. Artinya, penilaian senantiasa 

dilaksanakan pada setiap saat proses belajar-mengajar 

sehingga pelaksanaannya berkesinambungan.  

c) Agar diperoleh hasil belajar yang obyektif dalam pengertian 

menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana 

adanya, penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian 

dan sifatnya komperehensif. 

d) Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak 

lanjutnya. Data hasil penelitian sangat bermanfaat bagi guru 

maupun bagi siswa. Oleh karena itu, perlu dicatat secara 

teratur dalam catatan khusus mengenai kemajuan siswa. 

 

                                                 
 

6
 Ibid., 8. 
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d. Objek Penilaian Hasil Belajar 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional, 

menggunakan klarifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.
7
 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek 

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri 

dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi dan internalisasi. 

3) Ranah Psikomotorik  

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

psikomotorik, yaitu gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar, 

                                                 
 

7
 Ibid., 22. 
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kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif.
8
 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani bahwasanya di 

dalam kurikulum PAI tahun 2002 diterangkan bahwa pendidikan 

agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntutan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa. 

 Zakiyah Daradjat mengungkapkan pendidikan agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkaan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 

Sedangkan Tayar Yusuf  mengartikan pendidikan agama Islam 

sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, 

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan generasi muda agar kelak 

menjadi manusia brtaqwa kepada Allah SWT. Sedangkan menurut 

A.Tafsir pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan 

                                                 
 

8
 Ibid., 22-23. 
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seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.
9
 

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan 

direncanakan oleh seorang guru dan siswa dalam rangka memahami 

ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh, dengan tujuan agar 

menjadikan siswa sebagai orang yang taat terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan mengamalkan secara benar ajaran agama Islam itu sendiri. 

Pendidikan Agama Islam merupakan sebutan yang diberikan 

pada salah satu subyek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa 

Muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Ia 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum suatu 

sekolah sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek 

tujuan sekolah yang bersangkutan. Karena itu, subyek ini diharapkan 

dapat memberikan keseimbangan dalam kehidupan anak kelak, yakni 

manusia ”kualifikasi” tertentu tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai 

agama Islam. 

Dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan agama Islam 

merupakan salah atu jenis pendidikan agama yang didesain dan 

diberikan kepada siswa yang beragama Islam dalam rangka untuk 

mengembangkan keberagaman Islam mereka. Meskipun  pendidikan 

                                                 
 

9
Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006),   130. 
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agama Islam itu statusnya pilihan, tetapi wajib diikuti oleh seluruh 

siswa yang beragama Islam.  

Hal ini karena ia dianggap satu-satunya subyek pelajaran yang 

secara khusus didesain untuk menanamkan nilai-nilai keislaman pada 

peserta didik yang beragama Islam sehingga juga perlu diajarkan oleh 

guru khusus, yang menguasai ilmu keislaman dan kemampuan 

profesional kependidikan, disamping harus memiliki komitmen 

terhadap agama Islam serta kepribadian dengan nilai-nilai keislaman 

sesuai dengan cakupan tingkat keluasan dan kedalaman yang 

diharapkan. Materi pendidikan agama Islam dapat diberikan dalam 

satu mata pelajaran secara utuh atau dalam beberapa pelajaran secara 

terpilih, baik oleh guru yang sama atau beberapa guru yang berbeda.
10

 

b. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah 

berfungsi sebagai berikut: 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. 

2) Penanaman diri, sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial 

                                                 
 

10
Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agam Islam (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2009), 6-7. 
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dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama  

Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan 

dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia 

Indonesia seutuhnya. 

6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum 

(alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsional. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki 

bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

dirinya sendiri dan bagi orang lain.
11

 

c. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

setiap proes pengajaran karena menjadi acuan seluruh langkah-

langkah dalam proses tersebut. Disamping itu, ia juga sekaligus 

sebagai tolak ukur keberhasilan proses pengajaran. Ia merupakan 

                                                 
 

11
 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 134-135. 
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gambaran tentang perilaku yang diharapkan akan tercapai oleh peserta 

didik setelah mengikuti proses tersebut.
12

 

Di dalam buku karya Abdul Majid dan Dian Andayani 

berdasarkan kurikulum PAI tahun 2002 mengemukakan bahwasanya 

pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta  

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
13

 

Dengan demikian, tujuan utama dari endidikan agama Islam 

adalah untuk memberikan ”corak Islam” pada sosok lulusan lembaga 

pendidikan yang  agama Islam, yang pada umumnya telah tersusun 

secara sistematis dalam ilmu-ilmu keislaman.
14

 

d. Faktor-faktor yang Mempengarui Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Pembelajaran terkait bagaimana membelajarkan siswa atau 

bagaimana membuat siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong 

oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang 

teraktualisasikan dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. 

Karena itu, pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai yang 

                                                 
 

12
 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama islam, 13. 

 
13

 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,135. 

 
14

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama islam, 6. 
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terkandung di dalam kurikulum dengan menganalisis tujuan 

pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi pendidikan agama 

yang terkandung di dalam kurikulum, yang menurut Sudjana (198)  

disebut kurikulum ideal/potensial. 

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen utama yang 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam. Ketiga komponen tersebut adalah (1) kondisi pembelajaran 

pendidikan agama Islam; (2) metode pembelajaran pendidikan agama 

Islam; dan  (3) hasil pembelajaran pendidikan agama Islam.
15

 

Klasifikasi dan hubungan antarkomponen yang mempengaruhi 

pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut dapat digambarkan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Klasifikasi dan Hubungan Komponen Yang Mempengaruhi PAI 

 

  

                                                 
 

15
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 145-

146. 

Kondisi 
Tujuan dan 

Karakteristik 

bidang studi PAI 

Kendala sumber 

belajar dan 

karakteristik  

bidang studi 

Karakteristik 

peserta didik 

Strategi peng-

organisasian 

pendidikan agama 

Strategi penyam-

paian pendidikan 

agama 

Strategi 

Pengelolaan 

pendidikan 

agama 

Metode 

Hasil 
Keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 
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Dari diagram tersebut, dapat diuraikan mengenai ketiga 

komponen utama faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

pendidikan agama Islam sebagai berikut: 

1) Kondisi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 

semua faktor yang mempengaruhi penggunaan metode 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Diantara faktor-faktor yang 

termasuk kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu (1) 

tujuan dan karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam; (2) 

kendala dan karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam; 

dan (3) karakteristik peserta didik. 

Tujuan pembelajaran pembelajran pendidikan agama 

Islam adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran atas apa yang 

diharapkan. Sedangkan karakteristik bidang studi pendidikan 

agama Islam adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang terbangun 

dalam struktur isi dan kontruks/tipe isi bidang studi pendidikan 

agama Islam berupa fakta, konsep, dalil/hukum, prinsip/kaidah, 

prosedur, dan keimanan yang menjadi landasan dalam strategi 

pembelajaran. 

Kendala pembelajaran adalah keterbatasan sumber belajar 

yang ada, keterbatasan alokasi waktu, dan keterbatasan dana yang 

tersedia. Sedangkan karakteristik peserta didik adalah kualitas 

perseorangan peserta didik, seperti bakat, kemampuan awal yang 
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dimiliki, motivasi belajar, dan kemungkinan hasil belajar yang akan 

dicapai.
16

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan 

karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam diduga memiliki 

pengaruh utama pada pemilihan strategi pengorganisasian isi 

pembelajaran. Kendala dan karakteristik bidang studi 

mempengaruhi pemilihan strategi penyampaian. Dan karakteristik 

peserta didik akan mempengaruhi strategi pengelolaan 

pembelajaran. 

Jika kondisi-kondisi yang telah disebutkan mampu 

tercapai secara optimal dan sekolah mengusahakan dengan sebaik-

baiknya sehingga tidak terjadi kendala-kendala tersebut, maka 

proses pembelajaran yang dilakukan akan mudah mencapai tujuan 

akhir dari suatu proses pembelajaran dengan baik. Tetapi apabila 

sekolah belum mampu mewujudkan kondisi-kondisi tersebut secara 

optimal, maka bisa menutup kemungkinan akan menghambat 

proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. 

2) Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Metode pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

macam, yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian dan 

strategi pengelolaan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran pendidikan agama Islam, strategi pengorganisasian 
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adalah suatu metode untuk mengorganisasi isi bidang studi 

pendidikan agama Islam yang dipilih untuk pembelajaran. Strategi 

pengorganisasi dapat dibedakan menjadi strategi mikro dan strategi 

makro.
17

 

Strategi mikro mengacu kepada metode untuk 

mengorganisasikan isi pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

menyangkut satu konsep, prosedur atau prinsip, dalil dan hukum. 

Stategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasikan isi 

pembelajaran pendidikan agama Islam yang melibatkan lebih dari 

satu konsep, prosedur, prinsip, dalil atau hukum. 

Strategi penyampaian pembelajaran pendidikan agama 

Islam adalah metode penyampaian pembelajaran pendidikan agama 

Islam yang dikembangkan untuk membuat siswa dapat merespon 

dan menerima pelajaran pendidikan agama Islam dengan mudah, 

cepat dan menyenangkan. Karena itu, penetapan strategi 

penyampaian perlu menerima serta merespon masukan dari siswa. 

Interaksi siswa dengan media berarti bagaimana peran media 

pembelajaran dalam merangsang kegiatan belajar siswa. Setiap 

media pembelajaran pendidikan agama Islam yang direncanakan 

hendaknya dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan dapat 

menimbulkan interaksi siswa dan pesan-pesan yang dibawa oleh 

media pembelajaran. Karena itu, dalam pemilihan suatu media 
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dipengaruhi karakteristik bidang studi dan kendala sumber belajar 

yang tersedia. Rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam 

diharapkan dapat mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik studi tersebut.
18

 

Jika harapan tersebut mampu terpenuhi dengan baik, 

metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai 

dengan bidang studi PAI maka hasil yang diperoleh dari proses 

pembelajaran akan sangat baik dan efisien. 

Strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode untuk 

menata interaksi antara siswa dengan komponen-komponen metode 

pembelajaran lain. Strategi pengelolaan pembelajaran pendidikan 

agama Islam berupaya untuk menata interaksi siswa dengan 

memperhatikan empat hal, yaitu (1) penjadwalan kegiatan 

pembelajaran yang menunjukkan tahap-tahap kegiatan yang harus 

ditempuh siswa dalam pembelajaran; (2) pembuatan catatan 

kemajuan belajar siswa melalui penilaian yang berkala selama 

proses pembelajaran berlangsung maupun sesudahnya; (3) 

pengelolaan motivasi siswa dengan menciptakan cara-cara yang 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, dan (4) kontrol 

belajar yang mengacu pada pemberian kebebasan untuk memilih 

tindakan belajar sesuai dengan karakteristik siswa.
19
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3) Hasil Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Hasil p embelajaran dapat diklasifikasikan menjadi keefektifan, 

efisiensi dan daya tarik. Keefektifan pembelajaran dapat diu kur 

dengan kriteria: (1) kecermatan penguasaan kemampuan atau perilaku 

yang dipelajari; (2) kecepatan untuk kerja sebagai bentuk hasil belajar; 

(3)  kesesuaian dengan prosedur kegiatan belajar yang harus ditempuh; 

(4) kuantitas untuk kerja sebagai bentuk hasil belajar; (5) kualitas hasil 

akhir yang dapat dicapai; (6) tingkat alih belajar; dan (7) tingkat retensi 

belajar. Sedangkan efisiensi pembelajaran dapat diukur dengan rasio 

antara keefektifan dengan jumlah waktu yang digunakan atau dengan 

jumlah biaya yang dikeluarkan. Dan daya tarik yang pembelajaran 

biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk 

berkeinginan  terus belajar.
20

 

3. Pembiasaan Keagamaan 

a. Pengertian Pembiasaan Keagamaan 

Pembiasaan atau biasa disebut dengan Drill menurut 

Ramayulis disebut latihan siap dimaksudkan untuk memperoleh 

ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, 

karena hanya dengan melakukan secara praktis suatu pengetahuan 

dapat disempurnakan dan disiap siagakan. Pendapat ini 

menggambarkan bahwa pembiasaan tersebut menekankan pada 

pembelajaran yang bersifat latihan siap untuk keterampilan.  
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Sementara Roestiyah mengungkapkan bahwa pembiasaan 

adalah suatu cara mengajar dimana siswa menlaksanakan kegiatan-

kegiatan latihan, siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang 

lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Pendapat ini 

menggambarkan bahwa pembiasaan menekankan pada cara mengajar 

guru dalam melaksanakan latihan-latihan pada siswa untuk 

memperoleh ketangkasan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.
21

 

Salahuddin mengatakan bahwa pembiasaan adalah suatu 

kegiatan dalam melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan 

sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi 

atau menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen. 

Sementara menurut Syaiful Sagala, pembiasaan adalah metode latihan 

yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan 

kebiasan-kebiasaan tertentu dan juga sebagai sarana untuk 

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan 

keterampilan.
22

 

Sedangkan Ahmad Muradi mengungkapkan bahwa 

pembiasaan adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan 

jalan melatih siswa agar menguasai pelajaran dan terampil. Dari segi 

pelaksanaannya, lanjut Muradi siswa terlebih dahulu telah dibekali 

dengan pengetahuan secara teori secukupnya. Kemudian dengan tetap 

                                                 
 

21
 Syahraini Tambak, 6 Metode Komunikatif Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), 106-107. 

 
22

 Ibid., 108. 



33 

 

  

dibimbing oleh guru, siswa disuruh mempraktikkannya sehingga 

menjadi kebiasaan, mahir dan terampil.
23

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan pembiasaan keagamaan dalam pendidikan 

agama Islam adalah suatu cara menjalankan pembelajaran agama 

Islam dengan jalan melatih siswa secara berulang-ulang dan sungguh-

sungguh dalam bentuk lisan, tulisan, maupun aktivitas fisik agar siswa 

memiliki ketangkasan atau keterampilan dalam menguasai bahan 

pelajaran dan mampu menerapkan segala nilai agama tersebut di 

dalam dirinya secara permanen. 

Pengajaran agama Islam mencakup beberapa aspek yaitu 

pembinaan keterampilan, kognitif dan afektif. Bagian afektif yang 

amat rumit, yaitu menyangkut pembinaan rasa iman, rasa beragama 

dalam diri siswa. Menurut An-Nahlawi metode untuk menanamkan 

rasa iman adalah sebagai berikut: 

1) Metode hiwar (percakapan) Qurani dan Nabawi; 

2) Metode kisah Qurani dan Nabawi; 

3) Metode amsal (perumpamaan) Qurani dan Nabawi; 

4) Metode keteladanan; 

5) Metode Pembiasaan; 

6) Metode ibrah dan mauizah; 

7) Metode targib dan tarhib.
24
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Dari metode di atas sudah jelas  bahwa salah satu metode yang 

digunakan untuk menanamkan rasa iman dalam diri siswa sebagai 

hasil dari proses belajar pendidikan agama Islam yaitu melalui metode 

pembiasaan. Di sini penulis akan menekankan pembahasan tentang 

pembiasaan dengan mengambil satu teori dari pendapat An-Nahlawi 

tersebut. 

Menurut An-Nahlawi pembiasaan berintikan pengalaman. 

Yang dibiasakan ialah sesuatu yang diamalkan. Inti pembiasaan 

adalah pengulangan. Jika guru setiap masuk kelas mengucakan salam, 

itu telah diartikan sebagai usaha membiasakan. Dalam metode 

pembinaan sikap, metode pembiasaan sebenarnya cukup efektif 

digunakan. Karena metode pembiasaan berintikan pengulangan, maka 

metode pembiasaan juga berguna untuk menguatkan hafalan.
25

 

Dengan demikian seorang guru perlu menerapkan metode 

pembiasaan untuk membiasakan siswa sesuai dengan tujuan tertentu 

dalam pembelajaran. Metode pembiasaan juga dapat dijadikan sebagai 

acuan bagi seorang guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Metode pembiasaan merupakan suatu metode yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melatih melakukan suatu 

keterampilan berdasarkan penjelasan guru dan contoh dari guru.  

Zaitun dan Siti Habibah mengatakan faktor pembiasaan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan karakter. 
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Menurutnya karakter diidentikkan dengan akhlak. Akhlak dapat 

dibentuk dengan metode pembiasaan dan penumbuhan kesadaran 

dalam diri individu, meskipun pada awalnya siswa menolak atau 

terpaksa melakukan suatu perbuatan atau akhlak yang baik, tetapi 

setelah lama dipraktikkan secara terus menerus dibiasakan dan dengan 

memahami arti penting tentang ibadah yang dilakukannya, maka akan 

menjadi sebuah karakter yang baik yang terpatri dalam dirinya.
26

 

Ciri khas metode pembiasaan adalah kegiatan yang berupa 

pengulangan yang berkali-kali agar asosiasi stimulus dan respon 

menjadi sangat kuat dan tidak mudah untuk dilupakan.
27

 Dengan 

demikian metode ini adalah metode dengan maksud memberikan 

pengetahuan tertentu yang dapat memnjadi milik siswa dan dapat 

dikuasainya dengan baik, bukan hanya sebagai pengukuran hasil 

belajar semata. Telah dikatakan bahwa ciri khas metode pembiasaan 

adalah adanya rangsangan dari stimulus dan mendapat jawaban 

sebagai respon, yang mana stimulus dan respon tersebut termasuk hal 

yang merangsang adanya perubahan tingkah laku seseorang setelah 

melalui proses pembelajaran. 

Seperti yang dijelaskan menurut teori Behavioristik bahwa 

belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar 
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merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku.
28

  

Teori Pavlov menyatakan bahwa untuk menimbulkan atau 

memunculkan reaksi yang diinginkan yang disebut respon, maka perlu 

adanya stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

disebut dengan pembiasaan. Dengan pemberian stimulus yang 

dibiasakan, maka akan menimbulkan respon yang dibiasakan.
29

 

Banyak hal-hal yang bisa dipelajari berdasarkan stimulus  dan 

respon. Thorndike menyebutnya trial-and-error, Skinner memberi 

nama operant learning dan Kimble instrumental learning (karena 

brsifat instrumental dalam pemuasan kebutuhan).
30

 Selain itu 

Thorndike salah satu pendiri aliran tingkah laku, mengatakan bahwa 

belajar adalah proses interaksi antara stimulus (yang mungkin berupa 

pikiran) dan respon (yang juga bisa berupa pikiran, perasaan atau 

gerakan). Jelasnya menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh 

berwujud sesuatu yang konkret (dapat diamati), atau yang nonkonkret 

(tidak bisa diamati).
31

 

Dollar dan Miller juga mengungkapkan teorinya tentang hasil 

belajar lebih merupakan kepada  hasil pengalaman daripada naluri 
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atau jasmaniah. Menurutnya ada empat faktor yang mendasar bagi 

semua kegiatan belajar yaitu (1) adanya dorongan atau stimulus yang 

dapat menyebabkan seseorang mau bertindak, berbuat dan bersikap; 

(2) adanya respon sebagai hasil dari adanya stimulus yang diberikan; 

(3) adanya isyarat/rangsangan; dan (4) adanya upah atau ganjaran dari 

respon yang telah diberikan.
32

 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

melalui metode pembiasaan nilai-nilai karakter yang akan muncul 

dalam diri siswa yang nantinya sebagai output dari segala pelaksanaan 

pembelajaran dan budaya sekolah yaitu meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut, baik untuk Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil.  

b. Dasar Pembiasaan Dalam Al-Quran 

Metode pembiasaan sebenarnya tidak ditemukan dalam Al-

Quran secara rinci. Namun bila ditelusuri makna dari metode tersebut 

akan ditemukan secara subtantif. Metode pembiasaan bersumber dari 

Al-Quran dan landasan yang dipakai untuk metode ini dapat dipahami 

dari ayat sebagai berikut: 
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ََ ََاَلا  ْ َع اَِه ََ ََ ن ََ اِهوهاِه  ْ ِّك ََ َْوحاَوقعحِّ آََوحا)٦١ِهوها)اُح َنناَجم  (فَإهَذااقَعَِّأ ََنهحافَنَّبهع ا٦١(اإهنَّاَعَليع 

َنناَِعَينََوحا)٦١قعحِّ آََوحا) (٦١(اثحمَّاإهنَّاَعَليع   

Artinya:“(16) Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk 

membaca Al Quran) karena hendak cepat-cepat 

(menguasai)nya. (17) Sesungguhnya Kami yang akan 

mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. (18) 

Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah 

bacaannya itu. (19) Kemudian sesungguhnya Kami yang 

akan menjelaskannya.” (Q.S. Al-Qiyamah: 16-19). 

 

Ayat di atas menyatakan: Janganlah engkau, wahai Nabi 

Muhammad menggerakkan, yakni menyangkut Al-Quran, lidahmu 

untuk membacanya sebelum malaikat Jibril selesai membacakannya 

kepadamu, karena engkau hendak mempercepat menguasai bacaannya 

jangan sampai engkau tidak menghafalnya atau melupakan salah satu 

bagian darinya. Berdasarkan makna ini dapat diinterpretasikan bahwa 

dalam menggunakan metode pembiasaan dimana ada proses latihan 

yang dilakukan secara berulang-ulang hendaknya dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran tidak terburu-buru. proses latihan yang 

dilaksanakan secara berulang tersebut haruslah memperhatikan secara 

lebih jelas apa yang disampaikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 

Kata yang menggambarkan makna metode pembiasaan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di atas adalah  ا افَنَّبهع  اقَعَِّأ ََنهح فَإهَذا

 artinya apabila telah selesai kami membacakannya, maka  قعحِّ آََوحا

ikutilah bacannya itu. Di sini terdapat proses pelatihan yang diberikan 
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oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengulangi 

apa yang telah dibacakan. Mengulangi apa yang telah dibacakan 

menggambarkan adanya latihan yang dilakukan secara berulang-ulang 

yang harus dilaksanakan agar lebih dapat memahami dengan baik.
33

  

Al-Maraghi menafsirkan potongan ayat tersebut di atas sebagai 

berikut: 

ََاَهاف اَعَااي افهااخَاسهاِّ اىايعَاَّانحَاىَارَاَِّّاكَاوَااوحاََاأَاِّ اقعحااع امهاََانس افَااى ا:ااَااوحاََاأَاِّ اقعحااع ابهانَّا,افَاََاي الَاعَاا ََاي اِّهاب اجهااةحاأَاَِّاقهااى ا:ااَاانهحاََاأ اَِّاقعَا  

Artinya:“Qara’nahu dimaksudkan adalah jibril membacakannya 

kepadamu fattabi’ qur’anahu maksudnya maka 

dengarkanlah bacaan dan ulangilah-ulangilah agar mantap 

dalam dirimu”.  

 

Ayat tersebut merupakan bentuk metode pembelajaran Al-

Quran ketika malaikat Jibril memberikan wahyu (al-Qurran) kepada 

Nabi Muhammad Saw. dengan membacakannya, maka Nabi 

Muhammad diperintahkan untuk mengulanginya, sehingga Nabi 

Muhammad Saw. hafal dan bacaan tersebut dapat membekas dalam 

dirinya.
34

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembiasaan Keagamaan 

1) Kelebihan Pembiasaan Keagamaan 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru 

PAI dalam proses penggunaan metode pembiasaan yang dilihat 

dari aspek kelebihan. Kelebihan ini sekaligus sebagai kekuatan 
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yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode pembiasaan. 

Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pengetahuan siswa lebih luas melalui latihan berulang-ulang. 

Kelebihan ini menggambarkan bahwa dengan penggunaan 

metode pembiasaan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

PAI akan memiliki pengertian lebih luas karena latihan yang 

dilakukan dengan berulang. 

b) Siswa siap menggunakan keterampilannnya karena sudah 

dibiasakan. Maksudnya adalah dikarenakan telah terjadi 

latihan yang berulang-ulang tentu keterampilan siswa akan 

lebih matang dan lebih baik sehingga mudah untuk dikuasai 

dan dilaksanakan lebih lanjut. 

c) Siswa memperoleh kecakapan motoris. Kecakapan motoris 

sangat penting dimiliki oleh siswa karena hal itu dapat dilihat 

realitasnya tanpa ada permainan penilaian yang kurang tepat, 

Ukuran motoris hanya tampak dari dua hal saja, yaitu bisa 

atau tidak bisa. 

d) Siswa memperoleh kecakapan mental. Kecakapan mental 

sangat penting artinya bagi siswa dalam proses 

perkembangan dirinya menjadi manusia terpelajar dan sukses 

di masa depan.  

e) Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan 

kecepatan pelaksanaan. Dengan adanya latihan yang 
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dilakukan secara berulang-ulang tentang sebuah materi 

pembelajaran maka akan membuat siswa menjadi kebiasaan 

dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan.
35

 

f) Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa siswa yang 

berhasil dalam belajar telah memiliki suatu keterampilan 

khusus yang berguna kelak dikemudian hari. 

g) Guru lebih mudah mengontrol dan membedakan mana siswa 

yang disiplin dan sisiwa yang tidak disiplin dengan 

memperhatikan tindakan dan perbuatan siswa saat 

berlangsungnya pembiasaan. 

h) Menghindarkan ketegangan. Memberikan contoh tingkah 

laku yang baik, partisipsi yang memadai pada siswa, serta 

memandang bahwa segala aktvitas yang dilakukan 

merupakan ibadah.
36

 

2) Kelemahan Pembiasaan Keagamaan 

Di samping kelebihan yang telah diuraikan, terdapat pula 

beberapa kelemahan dan sekaligus hal ini menjadi perhatian 

yang perlu dihindari oleh guru PAI dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Siswa cenderung belajar secara mekanis. Disebabkan karena 

metode ini dengan penggunaan latihan yang berulang-ulang 

maka siswa dalam pembelajarannnya cenderung mekanis. 
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Hal ini dikarenakan siswa hanya mengikuti pembelajaran 

sesuai dengan teori-teori yang ada. 

b) Dapat menyebabkan kebosanan. Karena bentuknya hanya itu-

itu saja sehinggan dapat menimbulkan kebosanan dalam diri 

siswa. 

c) Dapat mematikan kreasi siswa. Karena hanya mengulangi 

pelajaran  dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh guru. 

d) Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. 

Proses pembelajaran yang sesungguhnya adalah terjadinya 

penyesuaian diri dengan lingkungannya secara alamiah dan 

baik. Tugas-tugas yang dilakukan hanya mengikuti aturan 

dari guru PAI dimana siswa melakukannya secara statis.
37

 

d. Kegiatan Pembiasaan Keagamaan 

Heri Gunawan menuliskan dalam buku karyanya bahwa 

pembiasaan perlu dilakukan oleh guru dalam rangka pembentukan 

karakter, untuk membiasakan siswa melakukan perilaku terpuji 

(akhlak mulia), disiplin dan giat belajar, dan tanggungjawab atas 

segala peraturan yang dilaksanakan.
38

 

Menurut Mulyasa kegiatan pembiasaan bisa dilaksanakan 

salah satunya melalui kegiatan yang tidak terprogram. Adapun 

kegiatan tersebut seperti kegiatan rutin, yaitu pembiasaan yang 

dilakukan secara terjadwal. Seperti salat berjamaah, salat Dluha 
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bersama, dan kegiatan yang lainnya seperti baca tulis Al-Quran dan 

lain sebagainya.
39

 

1) Shalat Dluha Berjamaah 

Shalat dluha adalah shalat yang waktunya pagi hari 

berkisar antara jam tujuh sampai sebelum masuk waktu shalat 

dzuhur. Adapun jumlah rakaatnya paling sedikit adalah dua rakaat 

dan paling banyak dua belas rakaat. Untuk bacaan setelah Al-

Fatihah pada rakaat pertama adalah surat Ass-Syams. Sedangkan 

pada rakaat kedua setelah Al-fatihah adalah surat Adl-Dluha. Jika 

melakukannya lebih dari dua rakaat yang dibaca suratnya adalah 

Al-Kafirun dan al-Ikhlas.
40

 Adapun niat shalat Dluha berjamaah 

yaitu: 

اًأَصلكىاسحنَّةَا َََْعي نه ََىارَك  َْنَِىاِضُّ ًمنهللهاَُع إهَمنًمن/َمأ محو   
Artinya:“Aku niat shalat dluha dua rakaat ( Imam/Ma’mum) 

karena Allah Ta’ala”. 

Sebagaimana kita ketahui, shalat Dluha merupakan 

amalan yang sangat ditekankan oleh Rasullah SAW. beliau 

menginginkan kita berusaha semaksimal mungkin menjaga 

amalan ini, agar kita dapat meraih keutamaannya, semua itu demi 

kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 

Shalat Dluha dipercaya bisa mencerahkan jiwa umat 

muslim karenanya akan lebih baik jika ditanamkan sejak dini 

kepada anak-anak. Diantara manfaat Shalat Dluha antara lain: hati 
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menjadi tenang, pikiran menjadi lebih konsentrasi, kesehatan fisik 

terjaga, kemudahan dalam urusan, memperoleh rizki yang tidak 

disangka-sangka.
41

 

Hukum melaksanakan salat Dluha adalah sunnah muakkad 

artinya sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Jadi bagi 

seseorang yang menginginkan mendapat pahala maka hendaklah 

mengamalkannya dan jika tidak, maka ada halangan atau tidak 

berdosa meninggalkannya.
42

 

2) Salat Jumat Berjamaah  

Kata Al-Jumuah terambil dari kata jama’a- yajma’u- 

jam’an yang berarti menyimpulkan. Darinya diambil kata jami’ 

yang berarti masjid. Masjid disebut jami’ karena ia berfungsi 

mengumpulkan umat Islam pada setiap hari jumat. dan begitu 

pula, hari tersebut disebut Al-jumu’ah karena pada hari itu umat 

Islam berkumpul dimasjid untuk melaksanakan ibadah shalat 

Jumat. Kata ini disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quran yaitu 

di dalam Quran surat Al-Jumuah.
43

 

Salat Jumat adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan ada 

waktu dluhur di hari Jumat. Jumhur Ulama berpendapat bahwa 

salat Jumat adalah salat dluhur. Jumat adalah Zuhur yang 

dipendekkan menjadi dua rakaat dan khutbahnya menggantikan 
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42

 Ubaid Ibnu Abdillah, Keutamaan dan Keistimewaan :Ssalat Tahajjud, Salat Hajat, 

Salat Istikoroh, salat Dluha (Surabaya: Pustaka Media, TT), 57. 

 
43

 Mas’udi Fathurrohman, Risalah Shalat, 49. 



45 

 

  

dua rakaat lagi. Selain Jumhur, beberapa ulama seperti Ibnu 

Abbas, Daud, al-Qasyani, Hasan Ibnu salih, berpendapat bahwa 

shalat Jumatlah yang menjadi asal Jumat itu sendiri. Salat Jumat 

adalah zuhur pada hari Jumat.
44

 

Salat Jumat hukumnya fardlu atau wajib bagi setiap 

muslim laki-laki yang sudah balig, merdeka, dan sedang 

bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan jauh/ musafir. Hal 

itu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut: 

ااِ ا مه ايَعو  ِّهااِلَّوهاَوَذرحواااِ بَعي َعايَناأَيعَُّهنااَّذهيَناآَمنحوااإهَذااَحودهَياِهلصَََّلةهامهن  ااإهَِٰىاذهك  َْو  َْةهافَنس  َحمح

ْ َلمحوَناا َُع ا اكحن َحم  ٌِّاَِكحم اإهن  ِهكحم اَخيع  ذَٰ  

Artinya:“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk 

menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu 

kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” 

(Q.S. Al-Jumuah: 9)
45

 

Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa apabila 

Muazin mengumandangkan azan pada hari Jumat, maka 

hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia 

serta bersegera menuju masjid untuk mendengarkan khutbah dan 

melaksanakan shalat Jumat, dengan cara yang wajar, tidak berlari-

lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid. Seandainya 

seseorang mengetahui betapa besar pahala yang akan diperoleh 

orang yang mengerjkan shalat Jumat dengan baik, maka 

melaksanakan perintah itu (memenuhi panggilan shalat dan 
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meninggalkan jual beli) adalah lebih baik daripada tetap ditempat 

melaksanakan jual beli dan meneruskan usaha untuk memperoleh 

keuntungan dunia.
46

 

3) Baca Tulis Al-Quran (BTQ) 

Al-Quran berasal  dari kata Qara’a- Quranan yang berarti 

dibaca atau bacaan. Bila dibaca “Qur’an” saja tanpa Al di 

depannya berarti nama bagi segala yang dibaca. Sedangkan al-

quran hanyalah tertuju kepada firman Allah yang diturunkan 

dalam bahasa Arab itu. 

Berbagai definisi diberikan oleh para ahli yang 

kesemuanya memiliki unsur-unsur kesamannya, yaitu: 

a) Dia (Al-Quran) adalah kalamullah (firman Allah) yang 

mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul 

terakhir dengan perantara al-amin Jibril a.s. yang tertulis dalam 

mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir dan 

membacanya dianggap sebagai ibadah. 

b) Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan kepada 

pemimpin kita Muhammad SAW. disampaikan kepada kita 

secara mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah ketika 

membacanya. 

c) Al-Quran (dengan nama apapun ia dinamakan) adalah 

perkataan yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi 
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Muhammad SAW. yang tertulis dalam mushaf, disampaikan 

dengan mutawatir yang dianggap sebagai ibadah ketika 

membacanya.
47

 

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan 

batas-batas yang dinamakan Al-Quran yaitu dengan beberapa 

kriteria sebagai berikut: 

a) Al-Quran itu harus firman Allah 

b) Al-Quran berbahasa Arab 

c) Hanya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 

d) Harus diterima secara mutawatir 

e) Yang tertulis di mushaf 

f) Harus bersifat terbuka 

Kewajiban seorang Muslim terhadap Al-Quran antara 

lain Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, lakukan dalam 

“action” apa saja yang telah dibaca dan dipahami dari petunjuk-

petunjuk yang ada dalam Al-Quran, lalu mendakwahkan 

AlQuran.
48

 Baca Tulis Al-Quran merupakan metode yang bagus 

untuk pembiasaan peserta didik agar pandai dalam menguasai Al-

Quran. Metode sangat berpengaruh pada proses belajar siswa, 

apabila metode yang digunakan baik dan sesuai maka akan 

membawa pengaruh yang baik bagi peserta didik.  
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Metode yang sering digunakan dalam kegiatan BTQ 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Meode Qiroati, yaitu suatu metode membaca Al-Quran yang 

langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai 

qoidah ilmu tajwid. 

b) Metode Tilawati, yaitu metode atau cara belajar Al-Quran 

dengan ciri khas menggunakan lagu.
49

 

c) Metode Iqra’, yaitu suatu metode membaca Al-Quran yang 

menekankan langsung pada latihan membaca. Istilah Iqra’ 

yang berarti “baca” mengandung banyak arti. Hampir semua 

yang dihasilkan dari konsep “membaca” ini berhubungan erat 

dengan tarbiyah sebagai suatu proses transfer ilmu 

pengetahuan. Iqra’ dalam konteks bahasa Indonesia bisa 

diartikan sebagai suatu aktivitas membaca, berfikir, berhitung, 

menghayati, mengenali, menemukan, meneliti, memahami.
50

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan teori 

yang disebutkan di atas, maka kerangka berfikir penelitian ini adalah ”siswa 

yang aktif  menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019, hasil belajar PAInya lebih 
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baik dibandingkan siswa yang tidak aktif  menjalankan pembiasaan 

keagamaan tersebut.” 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu 

permasalahan penelitian. Kata ”dugaan sementara” menunjuk  kan bahwa 

suatu hipotesis harus dibuktikan kebenarannya, apakah dapat diterima 

menjadi suatu pernyataan yang permanen atau tidak. Jika tidak, hipotesis 

tersebut harus ditolak, sehingga tidak dapat digunakan lebih lanjut.
51

 

Dalam metode statistika pengujian hipotesis dilakukan menggunakan 

berbagai metode sesuai dengan masalah dan metode yang digunakan. Dalam 

pengujian hipotesis terdapat kemungkinan terjadi kekeliruan, baik dalam 

menerima hipotesis yang seharusnya ditolak ataupun dalam menolak 

hipotesis yang seharusnya diterima.
52

 

Untuk memudahkan jalan bagi penelitian ini, penulis mengajukan 

hipotesis yang nantinya akan diuji kebenarannya. Hipotesis tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Ho    :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar PAI siswa 

aktif  dan tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas 

VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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Ha   : Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar PAI siswa aktif  

dan tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas VIII 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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 BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 

analisis komparasional. Afif  Rifa’i  menguraikan bahwa penelitian kuantitatif 

merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis 

statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan oleh penganut positivisme yang 

dipelopori oleh Auguste Comte. 

Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala 

yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun 

berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian 

menghasilkan data kuantitatif.
1
 

Teknik analisis komparasional merupakan salah satu teknik analisis 

statistik inferensial yang dipergunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya 

penarikan kesimpulan dalam penelitian komparasional. Analisis tersebut 

digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antar variabel yang sedang 

diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan apakah perbedaan itu cukup berarti 

(signifikan) atau hanya kebetulan.
2
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Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah hasil 

belajar pendidikan agama Islam. Adapun siswa aktif dan siswa tidak aktif 

adalah sebagai variabel independen.  

 

B.  POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
3
  

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa 

kelas VIII yang berjumlah 201 siswa yang nantinya akan diambil sampel 

untuk diteliti. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.
4
 

Sedangkan teknik sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan, pada dasarnya dikelompokkan menjadi 
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dua macam, yaitu Probability Sampling dan Nonprobability Sampling.
5
 

Yang mana pada penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling 

berupa Simple Random Sampling. Adapun sampel yang diambil peneliti 

yaitu menggunakan rumus minimal dari 10%, 20% atau 30%. Dan peneliti 

menggunakan 20% dari seluruh jumlah siswa yang ada di kelas VIII 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019, sehingga 

memunculkan angka 40 siswa dari jumlah keseluruhan 201 siswa. 

Sedangkan untuk penetapan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini, karena teknik yang digunakan adalah Probability Sampling 

yang mana teknik tersebut adalah memberi peluang yang sama kepada 

seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel atau yang 

sering disebut random sampling maka pengambilan sampel ditentukan 

secara acak dan seluruh anggota populasi memiliki peluang yang sama 

untuk dijadikan anggota sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu 201 

maka peluang untuk anggota populasi adalah 1/201. Dengan demikian cara 

pengambilannya bila nomor satu telah diambil, maka perlu dikembalikan 

lagi, kalau tidak dikembalikan peluangnya menjadi tidak sama lagi. 

Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. 

Bila yang telah diambil keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan 

lagi.
6
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C. TEKNIK PENGUMPULAN D ATA 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi settingnya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), seperti pada laboratorium 

dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, dan lain-

lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi 

cara, maka teknik pengumpul data dapat dilakukan dengan interview 

(wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan lain 

sebagainya.
7
 

Dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian 

ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumen artinya bahan-bahan tertulis. Dokumentasi adalah teknik 

untuk mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis kantor atau 

sekolah, seperti: silabus, program tahunan, program bulanan, program 

mingguan, RPP, catatan pribadi peserta didik, buku raport, kisi-kisi, daftar 

nilai, dan lain sebagainya. Selain itu dokumen mengenai kondisi 

lingkungan sekolah, data guru, data peserta didik dan organisasi sekolah.
8
 

Data dokumentasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data-

data yang meliputi profil sekolah, struktur organisasi sekolah, visi dan misi 
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sekolah, visi dan misi sekolah, data siswa, serta sarana dan prasarana yang 

ada di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. 

2. Metode Tes 

Peneliti menggunakan tes untuk memperoleh data perbandingan 

hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 yang aktif dan tidak aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan yang ada di SMPN 1 Jenangan Ponorogo. Tes yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan hasil belajar PAI tersebut adalah berupa tes 

obyektif bentuk multiplen choice (pilihan ganda).
9
 

3. Angket (Questioner) 

Peneliti menyebar angket (Questioner) untuk ditujukan kepada 

siswa yang dijadikan responden. Penyebaran angket ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang sikap aktif siswa dalam menjalankan pembiasaan 

keagamaan di SMPN 1 Jenangan Ponorogo . 

 

D. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen pegumpul data merupakan sebuah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Instrumen pengumpul data penelitian dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes dan nontes. Jika tes memiliki sifat 

mengukur dan jika nontes memiliki sifat menghimpun. Tes terdiri dari 

beberapa jenis, diantaranya  tes tertulis, tes lisan dan tes tindakan. Sedangkan 
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nontes terdiri dari angket, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, 

studi dokumentasi dan sebagainya.
10

 

Pada tahap ini, peneliti akan menyebarkan instrument-instrumen 

pengumpul data kepada siswa yang dijadikan sampel penelitian ini. Sebelum 

disebarkan kepada responden asli, terlebih dahulu  instrument akan diujikan 

kepada siswa di luar responden. Kemudian data yang diperoleh dari tes uji 

coba tersebut dianalisa validitas dan reliabilitasnya.  

Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tes 

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang didalamnya terdapat 

berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan atau dijawab oleh responden. Tes dapat dibagi menjadi tes lisan 

dan tes tulis.
11

 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan sebagai instrument 

pengumpul data yaitu berupa tes pilihan ganda yang diberikan kepada 

siswa, yaitu pada materi Pendidikan Agama Islam kelas VIII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019
12

 untuk mengetahui 

apakah ada perbandingaan nilai antara siswa yang aktif dan siswa yang 

tidak aktif menjalankan program pembiasaan keagamaan di sekolah. 
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Kemudian hasil data yang diperoleh nantinya akan dilakukan analisis butir 

soal untuk melihat soal tersebut valid atau tidak valid.
13

  

Adapun indikator instrument tes dalam   penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Indikator Instrumen Pengumpulan Data Tes 

 

Judul 

Penelitian 
Variabel Subjek 

Teknik 

 
Indikator 

No. Instru-

men 

Perbandingan 

Hasil Belajar 

PAI Siswa 

Aktif  dan 

Tidak Aktif 

Menjalankan 

Pembiasaan 

Keagamaan di 

Kelas VIII 

SMPN 1 

Jenangan 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

 

Hasil Belajar 

Siswa Aktif  

dan Tidak 

Aktif 

Menjalan-

kan 

Pembiasaan 

Keagamaan 

di sekolah 

Diambil 

secara 

random  

20% dari 

seluruh 

jumlah 

siswa yang 

ada di 

kelas VIII 

SMPN 1 

Jenangan 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019, 

yaitu 40 

siswa dari 

jumlah 

keseluruha

n 201 

siswa 

Tes 

beupa 

pilihan 

ganda 

1. Mengetahui arti surat 

Al-Furqan ayat 63 

dan arti lafal ayat. 

2. Mengetahui 

pengertian dan sikap 

beriman kepada 

kitab-kitab Allah 

SWT.  

3. Menentukan hukum 

bacaan Mad. 

4. Mengetahui 

pengertian dan 

macam-macam  salat 

sunnah. 

5. Mengetahui 

pengertian dan tata 

cara melakukan 

berbagai macam 

sujud.  

1, 5 

 

 

 

6, 7, 11, 

14,19 

 

 

 

 

 

2, 8, 10, 15, 

17 

 

3, 9, 12, 16, 

18, 20  

 

 

4, 13 

 

                                                 
13

 Lihat lampiran 2.  



58 

 

 

Dari hasil analisis butir soal disimpulkan bahwa data hasil belajar 

PAI baik siswa yang aktif maupun siswa yang tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan secara keseluruhan data dinyatakan valid.
14

 

2. Angket (Questioner) 

Angket adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian 

pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang 

harus dijawab responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya.
15

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument pengumpul 

data berupa angket yang dibagikan kepada responden
16

 untuk mengambil 

data yang terkait dengan tingkat keaktifan siswa kelas VIII dalam 

menjalankan program pembiasaan keagamaan di SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo. Adapaun indikator yang dipakai dalam pengambilan angket 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Indikator Instrumen Pengumpulan Data Angket 

 

Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel 
Indikator 

Perbandingan 

Hasil Belajar 

PAI Siswa 

Aktif  dan 

Tidak Aktif 

Menjalankan 

Siswa aktif 

menjalankan 

program 

pembiasaan 

keagamaan 

1. Aktif 

menjalankan 

pembiasaan salat 

dluha berjamaah. 

2. Aktif 

menjalankan 

pembiasaan salat 

1. mengikuti salat dluha 

berjamaah dengan khusyu’ 

2. tetap mengikuti salat Dluha 

ketika sedang sibuk 

3. melaksanakan salat dluha di 

sekolah atas kemauan sendiri 

4. siswa laki-laki mengikuti 

khutbah Jumat dengan tenang 

dan siswa perempuan 

                                                 
14

 Lihat lampiran 3. 

 
15

 Ibid., 228. 
16

 lihat lampiran 4. 
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Pembiasaan 

Keagamaan di 

Kelas VIII 

SMPN 1 

Jenangan 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

Jumat berjamaah 

bagi siswa laki-

laki dan aktif 

menjalankan 

pembiasaan BTQ 

bagi siswa 

perempuan. 

 

mengikuti BTQ dengan 

semangat. 

5. siswa laki-laki mengikuti 

salat Jumat dengan tepat 

waktu dan siswa perempuan 

memasuki kelas BTQ dengan 

tepat waktu. 

 

Siswa tidak 

aktif 

menjalankan 

program 

pembiasaan 

keagamaan an 

1. Tidak aktif 

menjalankan 

pembiasaan salat 

dluha berjamaah. 

2. Tidak aktif 

menjalankan 

pembiasaan salat 

Jumat berjamaah 

bagi siswa laki-

laki dan tidak 

aktif menjalankan 

pembiasaan BTQ 

bagi siswa 

perempuan. 

1. Tidak mengikuti salat dluha 

berjamaah dengan khusyu’ 

2. Tidak  mengikuti salat Dluha 

ketika sedang sibuk 

3. melaksanakan salat dluha di 

sekolah tidak atas kemauan 

sendiri 

4. siswa laki-laki tidak 

mengikuti khutbah Jumat 

dengan tenang dan siswa 

perempuan tidak mengikuti 

BTQ dengan semangat. 

5. siswa laki-laki tidak 

mengikuti salat Jumat dengan 

tepat waktu dan siswa 

perempuan tidak memasuki 

kelas BTQ dengan tepat 

waktu. 

 

Hasil belajar 

Pendidikan 

Agama Islam 

Perbandingan skor 

yang menunjukkan 

hasil prestasi siswa 

yang aktif dan siswa 

yang tidak aktif dalam 

menjalankan 

pembiasaan 

keagamaan. 

1. Hasil belajar PAI siswa aktif 

menjalankan pembiasaan 

keagamaan 

2. Hasil belajar PAI siswa tidak 

aktif menjalankan 

pembiasaan. 

 

Setelah peneliti menyebarkan instrument pengumpul data maka 

selanjutnya data yang diperoleh dari uji coba tersebut akan diuji validitas 

dan reliabilitasnya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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1. Uji Validitas Instrumen 

Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti.
17

 Validitas adalah suatu derajat ketepatan 

instrument (alat ukur), maksudnya apakah instrument yang digunakan 

betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur.
18

 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur.
19

 

Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis validitas item tes hasil belajar, dan memilih teknik 

korelasi yang dipandang tepat untuk digunakan dalam rangka uji 

validitas item itu. 

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Korelasi Product 

Moment, yaitu 

    
              

√[           ][           ]
 

Dimana: 

n  = Jumlah subjek (sampel) 

X = Skor-skor hasil tes pada separuh belahan pertama 

Y = Skor-skor hasil tes pada separuh belahan kedua 

                                                 
 

17
  Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, 348. 

 
18

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, 245. 

 
19

 Ibid., 348.  
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    = Product of the moment /jumlah perkalian silang antara frekuensi 

sel pada peta korelasi dengan x dan y.   

   = Nilai korelasi pada x’ 

   = Nilai korelasi pada y’ 

Instrumen dikatakan valid apabila r hitung > r tabel (0,361). 

Jadi, jika r hitung < 0, 361 maka item dalam instrument tersebut 

dinyatakan tidak valid dan tidak bisa digunakan dalam penelitian. 

Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian ini, peneliti 

menyebar angket kepada 30 responden yang terdiri dari 24 item yang 

termasuk variabel X dan 25 item termasuk variabel Y.  

Dari pengujian tersebut,
20

 didapat hasil sebagai berikut: 

 Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 

Variabel X1 

No. item r  Hitung 

 

R Tabel Keterangan 

1 0.644 0,361 Valid 

2 0.655 0,361 Valid 

3 0.288 0,361 Tidak Valid 

4 0.384 0,361 Valid 

5 0.534 0,361  Valid 

6 0.317 0,361 Tidak Valid 

7 0.419 0,361 Valid 

8 0.364 0,361 Valid 

9 0.229 0,361 Tidak Valid 

10 0.637 0,361 Valid 

                                                 
20
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11 0.737 0,361 Valid 

12 0.507 0,361 Valid 

13 0.495 0,361 Valid 

14 0.499 0,361 Valid 

15 0.092 0,361 Tidak Valid 

16 0,373 0,361 Valid 

17 0.665 0,361 Valid 

18 0.377 0,361 Valid 

19 0.579 0,361 Valid 

20 0.473 0,361 Valid 

21 0,511 0,361 Valid 

22 0,51 0,361 Valid 

23 0,541 0,361 Valid 

24 0,518 0,361 Valid 

Variabel X2 

No. item r Hitung R Tabel Keterangan 

1 0.498 0,361 Valid 

2 0.078 0,361 Tidak Valid 

 

3 0.461 0,361 Valid 

 

4 0.500 0,361 Valid 

5 0.377 0,361 Valid 

6 0.435 0,361 Valid 

7 0.573 0,361 Valid 

8 0.452 0,361 Valid 

9 0.417 0,361 Valid 

10 0.602 0,361 Valid 

11 0.480 0,361 Valid 

12 0.079 0,361 Tidak Valid 

13 0.481 0,361 Valid 

14 0.424 0,361 Valid 
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15 0.572 0,361 Valid 

16 0.531 0,361 Valid 

17 0.517 0,361 Valid 

18 0.530 0,361 Valid 

19 0.401 0,361 Valid 

20 0.434 0,361 Valid 

21 0,389 0,361 Valid 

22 0,482 0,361 Valid 

23 0,539 0,361 Valid 

24 0, 255 0,361 Tidak Valid 

25 0,46 0,361 Valid 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan ternyata untuk validitas  

variabel X1 terdapat 20 soal dinyatakan valid dan ada 4 soal dinyatakan 

invalid. Dari 20 soal yang valid tersebut adalah soal yang korelasinya > 

0,361 yaitu item nomor 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24. Sedangkan untuk variabel X2 terdapat 22 soal 

dinyatakan valid dan 3 soal dinyatakan invalid. Dari 22 soal yang valid 

tersebut adalah soal yang korelasinya >0,361 yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Soal-soal 

yang valid tersebut kemudian dipakai untuk mengambil data dalam 

penelitian ini. Sedangkan soal yang korelasinya <0,361 dinyatakan invalid 

dan harus dibuang yaitu pada variabel X1 adalah soal nomor 3, 6, 9 dan 

15. Sedangkan pada variabel X2 adaah soal nomor 2, 12 dan 24. 

2. Uji Reliabitias Instrumen 
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Reliabilitas adalah derajat konsistensi instrument yang 

bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah suatu 

instrumen dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Suatu instrument dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang 

sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau 

kesmepatan yang berbeda.
21

 

Pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini, peneliti 

melakukan pengujian dengan internal consistency. Pengujian 

reliabilitas dengan internal consistency dilakukan dengan cara  

mencobakan instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen. Sedangkan pengujian reliabilitas 

instrument ini menggunakan teknik belah dua dari Spearan Brown 

(Split half). 
22

 

Adapun rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut:  

      
    

    
 

Dimana: 

ri              =   Koefisien reliabilitas tes secara total. 

rb            = Koefisien korelasi prodect moment antara belahan pertama dan     

belahan kedua  

1 dan 2 = Bilangan konstan. 

                                                 
 

21
 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, 248. 

 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D (Bandung: Alfabeta, 2006), 185. 
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Untuk mengetahui besarnya rb dan ri dapat digunakan rumus product 

moment berikut: 

    
              

√[           ][           ]
 

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas instrumen yang diperoleh,
23

 

dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas instrument variabel X1 adalah 

0,847 dan variabel X2 adalah 1,374 . Dari hasil tersebut ternyata ri lebih 

besar dari rtabel (0,361) , maka dapat disimpulkan bahwa instrument 

pengumpulan data di atas bersifat reliabel. 

Kemudian setelah selesai dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas instrument, maka akan diperoleh hasil instrument data 

tersebut yang akan disebarkan kepada responden asli. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh respoden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 
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menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
24

 

Setelah peneliti menyebarkan soal kepada responden asli dan 

diperoleh data nilai siswa,
25

 tindakan berikutnya untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang aktif dan siswa yang 

tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di sekolah, maka dalam 

penelitian ini peneliti mnggunakan teknik analisis data statistik berupa 

analisis komparatif. 

Teknik analisis komparatif atau bisa disebut teknik analisis 

komparasional merupakan salah satu teknik analisis statistika inferensial yang 

dipergunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya penarikan kesimpulan 

dalam penelitian komparasional. Analisis ini digunakan untuk menguji ada 

tidaknya perbedaan antarvariabel yang sedang diteliti, sehingga diperoleh 

kesimpulan apakah perbedaan itu cukup berarti (signifikan) atau hanya 

kebetulan.
26

 

Sebagai suatu penelitian kuantitatif, maka dalam kegiatan penelitian 

ini peneliti menggunakan metode analisis uji tes “T” untuk memperoleh hasil 

penelitian mengenai seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI antara siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagaamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo pada 

tahun pelajaran 2018/2019. 

                                                 
 

24
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 207. 
25

 Lihat lampiran 10. 

 
26

 Subana, Statistik Pendidikan , 167.  
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Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Komparatif 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data yang paling sederhana adalah membuat 

grafik distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, 

maka pengujian normalitas data sangat tergantung pada kemampuan 

data dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak 

dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), 

maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah.
27

 

Untuk menghindari kesalahan tersebut, uji normalitas data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji lilifors dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho   :  Data berdistribusi normal 

Ha   :  Data berdistrbusi tidak normal 

2) Menghitung Mean dan Standar Deviasi. 

3) Menghitung nilai fkb (frekuensi kumulatif bawah) 

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n) 

5) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus Z= ( X- ) /   dimana: 

X = nilai asli 

   rata-rata 

                                                 
 

27
 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 204. 
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   simpangan baku (standar deviasi) 

7) Menghitung P  Z 

Probabilitas nilai Z dapat dicari pada tabel Z, pada taraf signifikan 

yang terletak pada leher tabel. Untuk negatif ada di kolom luas di 

luar Z, dan untuk nilai positif ada di kolom luas antara rata-rata 

dengan Z+ 0,5. 

8) Mengitung nilai L dengan tabel lilifors, dengan kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika Lmax > Ltabel 

Terima Ho jika Lmax < Ltabel 

Dari hasil penjumlahan,
28

 dapat disimpulkan bahwa data hasil 

belajar PAI baik siswa yang aktif maupun siswa yang tidak aktif 

menjalankan pembiasaan keagamaan secara keseluruhan data 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas diperlukan sebelum membandingkan 

beberapa kelompok data. Uji ini sangat perlu terlebih untuk menguji 

homogenitas variansi dalam membandingkan dua kelompok atau 

lebih.
29

 

Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk uji 

homogenitas adalah uji Herley, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

                                                 
28

 lihat lampiran 11. 
29

 Retno Widyaningrum, Statistika, 212. 
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Ho = Data berdistribus normal 

Ha = data tidak berdistribusi normal 

2) Membuat tabel distribusi frekuensi dua kelompok 

3) Menghitung standar deviasi X1 dan X2 

4) Menghitung rumus Harley, yaitu: F(max) = 
      

      
 

5) Membandingkan F (max) hasil hitungan dengan F (max) tabel 

dengan db = (N-1: 2) pada taraf signifikan 5%. 

6) Menguji hipotesis 

Ho ditolak jika F(max)hitung > F(max)tabel 

Ho diterima jika F(max)hitung < F(max)tabel 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan peneliti,
30

 diketahui 

F(max)hitung sebesar 1, 497555684. Kemudian dikonsultasikan pada 

tabel dengan taraf signifikan 5% didapatkan nilai tabel adalah 3,54. 

Sehingga F(max)hitung < F(max)tabel (1, 497555684 <  3,54), maka Ho 

diterima dan data tersebut adalah homogen. 

2. Analisis Data Deskriptif 

Teknik analisa data untuk menjawab rumusan masalah yang 

diajukan peneliti adalah menggunakan rumus tes  “T” yaitu sebagai salah 

satu teknik statistik inferensial yang memiliki misi membuat kesimpulan 

secara umum (generalisasi) dan mampu memberikan estimasi rentangan 

penyimpangan pengakuan sampel dalam mempengaruhi populasi.
31

 

                                                 
30

 Lihat lampiran 12. 

 
31
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Adapun rumus tes “T” adalah sebagai berikut:    
      

       
 

Dan langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 

a. Mencari mean variabel X1 dan variabel X2 dengan rumus: 

   
    

  
                  

    

  
 

Keterangan: 

   atau               =  Mean yang dicari 

     atau               = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint 

dari masing-masing interval dengan 

frekuensinya. 

N                                   = Banyaknya subyek yang diteliti 

b. Mencari Standar Deviasi skor variabel X1 dan X2 dengan rumus: 

     √     

  
  

    

  

 

                  √     

  
  

    

  

 

   

Keterangan: 

    atau               = Standar Deviasi 

      atau         = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi 

masing-masing interval dengan Xˊ² 

     atau          = Jumlah hasil perkalian antara masing-masing 

interval dengan Xˊ1 atau Xˊ2 

N                             = Banyaknya subyek yang diteliti 

c. Mencari Standar Error mean variabel X1 dan X2 dengan rumus: 

      
   

 √    
                                 

   

 √    
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Keterangan: 

     atau         = Standart Error Of  Mean 

    atau            = Standar Deviasi 

                            = Banyaknya subyek yang diteliti 

d. Menghitung standar error perbedaan antara mean variabel X1 dan 

X2 dengan rumus: 

          √              

Keterangan: 

      atau       = Standart Error of Mean 

e. Setelah ditemukan mean dan standar deviasinya, kemudian membuat 

tabel pengkategorian baik, kurang baik dan sedang dengan rumus: 

1) Kategori rangking atas           (Mean + 1.SD) 

2) Kategori rangking tengah                     (nilai di antara kategori 

atas dan bawah) 

3) Kategori rangking bawah                     (Mean-1.SD) 

f. Kemudian mencari nilai t dengan rumus 

   
        

         
 

g. Interpretasi 

Dalam interpretasi ini yaitu jika t yang dihitung seperti rumus 

di atas disimbolkan deng tₒ (t observasi) maka t yang didapatkan dari 

tabel nilai t disimblkan dengan   . 
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1) Jika tₒ ≥    maka Ho ditolak atau Ha tidak ditolak berarti 

perbedaan mean dari kedua sampel itu adalah perbedaan yang 

signifikan. 

2) Jika tₒ ≤    maka Ho tidak ditolak atau Ha ditolak berarti tidak ada 

perbedaan mean dua sampel tersebut.
32

 

Selanjutnya untuk mencari harga “T” dalam tabel nilai “T”, 

maka terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan degrees of 

freedomnya (diberi lambang df), atau diperhitungkan derajat 

kebebasannya (diberi lambang db), dengan menggunakan rumus df 

atau db = N1 + N2 – 1, dimana:  

df atau db         = degree of freedom atau derajat kebebasan 

N1              = Banyaknya subyek kelompok 1 (Siswa yang aktif 

mengikuti pembiasaan) 

N2                = Banyaknya subyek kelompok 2 (Siswa yang tidak 

aktif mengikuti pembiasaan) 

Setelah dikonsultasikan pada tabel nili “T”, ternyata 

seandainya dalam tabel tersebut tidak dijumpai df atau db sebesar 

angka yang dimaksud, dengan demikian digunakan df atau db yang 

terdekat.
33

 

 

                                                 
 

32
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33
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejaran Berdirinya SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Sekolah merupakan institusi pendidikan kedua bagi siswa. Siswa 

telah memiliki kepribadian khasnya yang dibawa dari pendidikan keluarga. 

Masyarakat menjadi wadah bagi pengembangan dan aktualisasi diri siswa 

di lingkungan kesehariannya. Zaman yang semakin berkembang bahkan 

maju dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi 

menantang sumber daya manusia di berbagai Negara untuk bersaing. 

Kualitas yang unggul dan mampu bertahan serta luwes dengan 

perkembangan zaman yang akan memenangkan persaingan di kancah 

internasional. 

Indonesia khususnya sebagai Negara berkembang melalui institusi 

sekolah berusaha menunjukkan eksistensinya untuk menghadapi arus 

globalisasi dan modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi yang 

mengalir deras tidak akan mungkin dapat dipungkiri. Yang dapat 

dilakukan yaitu menyesuaikan diri dengan globalisasi-modernisasi dengan 

menyesuaikannya sebagaimana jati diri bangsa Indonesia. 

Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat Jenangan Ponorogo, 

mereka mendirikan sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan untuk menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Salah 

72 
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satunya adalah dengan berdirinya SMPN 1 Jenangan Ponorogo ini. 

Pendirian SMPN ini tidak lepas dari peran serta masyarakat, karena tanah 

yang ditempati sekarang ini tidak lain merupakan tanah wakaf yang 

dulunya merupakan tanah bengkok milik pamong yang bernama pak 

Maryoto. 

Latar belakang berdirinya SMPN 1 Jenangan Ponorogo tidak lepas 

dari tidak adanya SMP di daerah Jenangan pada waktu itu, yang ada 

hanyalah SD Impres. Akhirnya pada tahun 1983 SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo berdiri dengan SK 1983/04721/O/83. SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo berdiri di bawah naungan Depdiknas kota Ponorogo. 

Untuk rombongan belajar dan ruang kelas tiap tahun mengalami 

perkembangan. Kepala sekolah SMPN 1 Jenangan Ponorogo sudah 

berganti sebanyak delapan kali, yaitu M. Soetomo pada tahun 1983-1990, 

J.Soemarno tahun 1990-1994, Drs. Mardjuki tahun 1994-1998, Hj. 

Miswati 1998-2005, Drs. Sumanto tahun 2005-2006, Drs. Achmad 

Subiakto tahun 2006-2011, Sudarmadi, S.Pd, M.Pd tahun 2011-2013, Drs. 

Basuki 2013-2018 dan Sri Iswantini, S.Pd 2018- sekarang. 

Pada tahun 2008 SMPN 1 Jenangan Ponorogo memperoleh predikat 

SSN. SMPN 1 Jenangan berusaha untuk tetap menunjukkan eksistensinya 

di dunia pendidikan mulai tahun 1983 sampai sekarang menjadi sekolah 

yang berstandar nasional dengan menjalankan program Adiwiyata.
86
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2. Letak Geografis SMPN 1 Jenangan Ponorogo  

SMPN 1 Jenangan Ponorogo merupakan sekolah negeri yang 

terletak di jalan raya Jenangan-Kesugihan Desa Jenangan Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo kode pos 63492, dengan pemandangan 

area persawahan yang terdapat di sekitar sekolah. SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo memiliki luas lahan sekitar 15.000  m
2
 dan luas bangunan 

sekitar 1.920 m
2
.
87

 

3. Visi dan Misi SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

a. Visi 

“Unggul dalam prestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan Iman 

dan Taqwa” 

Indikator: 

1) Unggul dalam pengembangan kurikulum. 

2)  Unggul dalam proses pembelajaran. 

3) Unggul dalam mencapai kelulusan. 

4) Unggul dalam prestasi bidang akademik dan non akademik. 

5) Melaksanakan pembiasaan budaya santun. 

6) Aktif melestarikan dan menggali budaya daerah dan bangsa. 

7) Unggul dalam sarana prasarana pendidikan. 

8) Terwujudnya lulusan beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

berakhlak mulia, berkarakter mulia, kompetensi akademik yang 
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utuh, memiliki kepribadian sesuai dengan norma-normna dan budaya 

Indonesia. 

9) Terwujudnya kepedulian warga sekolah terhadap budaya lingkungan 

hidup. 

10) Unggul dalam IMTAQ. 

b. Misi 

1) Memantapkan sekolah sebagai Sekolah Berstandar Nasional. 

2) Mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan dalam 

mengembangkan pengetahuan yang berupa: logika, etika, estetik dan 

praktik dalam rangka membentuk manusia yang utuh dengan 

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. 

3) Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga mampu 

memberikan rasa aman kepada peserta didik untuk belajar dengan 

tenang, rajin dan inovativ dengan mengembangkan potensi, minat 

dan bakat peserta didik. 

4) Mendidik, melatih, membimbing dan membina peserta didik dalam 

berkarya serta berkreasi sehingga mampu mengembangkan potensi 

diri dan lingkungannya sehingga mampu berprestasi sebagai kader 

bangsa dalam berkompetisi di era globalisasi dengan menjungjung 

tinggi nilai-nilai kebangsaan. 

5) Membimbing dan melatih peserta didik untuk berorganisasi agar 

menjadi kader bnagsa yang tangguh dan berkualitas. 
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6) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemenuhan kebutuhan 

sarana dan prasarana dengan skala prioritas untuk menjunjung 

peningkatan nilai dalam akhir tahun pelajaran. 

7) Mengembangkan serta mempertahankan budaya dalam rangka 

menanamkan karakter peserta didik yang berlandaskan budaya 

bangsa. 

8) Menyelenggarakan pembinaan keagamaan melalui pembiasaan 

sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya.
88

 

4. Struktur Organisasi SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo merupakan lembaga formal, karena 

itu struktur organisasi sangat penting keberadaannya guna mempertegas 

tanggungjawab masing-masing personil, sehingga program kerja yang 

disusun untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan 

baik. Struktur organisasi terdiri dari Komite Sekolah, Kepala Sekolah 

Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarana Prasarana dan Waka 

Humas. Adapun struktur organisasi di SMPN 1 Jenangan Ponorogo yaitu 

sebagai berikut:
89

 

a. Kepala Sekolah : SRI ISWANTINI, S.Pd 

b. Waka Kurikulum : HARTININGTYAS SC, S.Pd 

c. Waka Kesiswaan : PUJIONO, S.Pd 

d. Waka Sarpras : SRI WAHYUNI, S.Pd 
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e. Waka Humas : HERU SUKAMTO, S.Pd 

5. Keadaan Guru, Siswa dan Sarana Prasarana SMPN 1 Jenangan  

a. Keadaan Guru 

Para guru di SMPN 1 Jenangan Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 berjumlah 44 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya, 43 

guru di SMPN 1  Jenangan Ponorogo memiliki jenjang pendidikan 

dengan kualifikasi S1 dan 1 orang guru memiliki jenjang pendidikan 

dengan kualifikasi S2/S3. Dan berdasarkan latar belakang 

pendidikannya 37 guru memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai 

dengan tugas mengajarnya dan 6 guru memiliki latar belakang 

pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas mengajarnya. Kemudian 

untuk pengembangan kompetensi profesi keguruan di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo juga sangat diperhatikan,  untuk lebih jelasnya lihat 

di lampiran dokumentasi pada skripsi ini.
90

 

b. Keadaan Siwa 

Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa di SMPN 

1 Jenangan Ponorogo dan yang terdaftar dalam buku induk sekolah. 

Keadaan siswa saat peneliti melakukan penelitian tahun ajaran 

2018/2019 berjumlah 542 siswa, dari siswa kelas VII berjumlah 176 

siswa dengan 6 rombel, kelas VIII berjumlah 201 siswa dengan 7 

                                                           
90

Lihat transkrip dokumentasi nomor 05/D/30-III/2019 dalam  lampiran hasil penelitian 

ini. 



78 
 

 

rombel dan kelas IX berjumlah 165 siswa dengan 7 rombel. Untuk lebih 

jelasnya lihat lampiran dokumentasi penelitian ini.
91

 

c. Keadaan Sarana Prasarana 

Sarana prasarana merupakan komponen utama dalam sebuah 

lembaga pendidikan karena komponen ini menentukan keberhasilan 

pendidikan itu sendiri. Adapun sarana prasarana yang ada di SMPN 1 

Jenangan Ponorogo adalah ruang belajar siswa, terdiri dari ruang kelas 

yang berjumlah 21 kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang 

keterampilan, ruang multimedia dan ruang kesenian. Ruang kantor, 

terdiri dari kantor kepala sekolah, kantor wakil kepala sekolah, kantor 

guru, ruang tata usaha, ruang tamu. Dan ruang penunjang lainnya 

seperti gudang, dapur, ruang reproduksi (koperasi), KM/WC guru, 

KM/WC siswa, ruang BK, UKS, ruang PMR/Pramuka dan ruang OSIS. 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo juga menyedikan lapangan olahraga yaitu 

lapangan basket dan lapangan voli.  

Adapun sarana pendukung ADIWIYATA di sekolah ini meliputi 

green house, water torn, kolam water treatment, pemilah sampah, bang 

sampah, hutan sekolah, taman sekolah serta taman apotik hidup. Selain 

program tersebut sekolah ini juga mengembangkan jaringan internet hot 

spot area sebagai sarana pendukung pencarian informasi dan pencarian 

sumber belajar siswa. Sedangkan sebagai sarana komunikasi dengan 
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masyarakat, sekolah mendirikan radio sekolah yang dikelola oleh siswa. 

Lebih jelasnya lihat lampiran dokumentasi pada penelitian ini.
92

 

 

B. DESKRIPSI DATA 

Deskripsi data dalam penelitian ini adalah unuk mengetahu nilai dari 

hasil penelitian. Pada penelitian ini deskripsi data disajikan dalam bentuk 

angka-angka ataupun tabel. 

Setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan tersendiri dalam 

pelaksanaan proses pembelajarnnya. Secara umum tujuan dari proses 

pembelajaran adalah siswa mampu menyerap dan menerapkan materi 

pelajaran yang telah didapat dalam kehidupan sehari-hari. Berhasil tidaknya 

proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang telah dicapai oleh 

siswa. 

Dalam peneltian ini akan dibahas secara khusus tentang perbedaan 

hasil belajar PAI antara siswa yang aktif menjalankan pembiasaan keagamaan 

di sekolah dan siswa yang tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di 

sekolah. Untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan diantara 

keduanya, maka penulis akan memaparkan data yang telah diperoleh selama 

melaksanakan penelitian di SMPN 1 Jenangan Ponorogo, yaitu berupa hasil 

tes ulangan harian kelas VIII pada mata pelajaran PAI. 
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Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dengan 

menggunakan sampel yang diambil secara random. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini diambil 20% yaitu sejumlah 40 siswa dari jumlah 

keseluruhan dari populasi sebanyak 201 siswa. 

Siswa yang dijadikan sampel tersebut terdiri atas dua kelompok, yang 

mana 20 siswa termasuk kelompok siswa yang aktif melaksanakan 

pembiasaan keagamaan dan 20 siswa termasuk kelompok yang tidak aktif 

melaksanakan pembiasaan keagamaan, dan keseluruhan sampel diberi soal tes 

ulangan harian yang sama, sehingga diperoleh hasil belajar dari seluruh 

sampel tersebut. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan disajikan 

peneliti dalam bentuk deskriptif sebagai berikut: 

1. Data Hasil Belajar PAI Siswa Aktif Menjalankan Pembiasaan 

Keagamaan Kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui secara terperinci mengenai hasil belajar PAI 

siswa yang aktif melaksanakan pembiasaan keagamaan peneliti 

menggunakan metode tes dengan cara memberikan soal ulangan harian 

dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 20 soal berdasarkan materi PAI 

kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Setelah proses tes tersebut, hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  

Kategori Hasil Belajar PAI Siswa Yang Aktif Menjalankan 

Pembiasaan Keagamaan 

 

X1 Frekuensi 

88 1 

85 1 

82 1 

78 1 

75 1 

73 1 

70 1 

65 1 

64 2 

55 2 

50 2 

40 2 

35 2 

Jumlah N= 20 

 

Keterangan: 

X1 = Hasil belajar PAI siswa aktif menjalankan pembiasaan keagamaan 

N  = Frekuensi/ Jumlah data 
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2. Data Hasil Belajar PAI Siswa Tidak Aktif Melaksanakan 

Pembiasaan Keagamaan Kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Seperti halnya dalam pencarian data tentang hasil belajar PAI 

siswa yang aktif melaksanakan pembiasaan keagamaan, untuk 

mengetahui secara terperinci mengenai hasil belajar PAI siswa yang 

tidak aktif melaksanakan pembiasaan keagamaan peneliti juga 

menggunakan metode tes dengan cara memberikan soal ulangan harian 

dalam bentuk pilihan ganda berjumlah 20 soal berdasarkan materi PAI 

kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Setelah proses tes tersebut, hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Kategori Hasil Belajar PAI Siswa Yang Tidak Aktif Menjalankan 

Pembiasaan Keagamaan 

 

X1 Frekuensi 

85 1 

81 1 

78 1 

75 1 

70 1 

68 2 

65 2 

63 2 
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55 2 

53 2 

52 2 

40 3 

Jumlah N= 20 

 

Keterangan: 

X1 = Hasil belajar PAI siswa aktif menjalankan pembiasaan keagamaan 

N  = Frekuensi/ Jumlah data 

 

C. ANALISIS DATA 

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik tes berupa soal 

pilihan ganda yang disebarkan kepada 2 kelompok siswa yaitu siswa aktif 

menjalankan pembiasaan keagamaan dan siswa tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan yang masing-masing  kelompok berjumlah 20 siswa. 

Adapun data yang diperoleh peneliti dari dua kelompok siswa tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Data Hasil Belajar PAI Siswa Akif dan Siswa Tidak Aktif 

Menjalankan Pembiasaan Keagamaan  

 

Siswa Aktif Menjalankan 

Pembiasaan Keagamaan 

Siswa Tidak Aktif 

Menjalankan Pembiasaan 

Keagamaan 

35 85 

60 81 
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35 78 

50 75 

55 70 

85 52 

88 68 

82 65 

70 65 

60 40 

78 40 

65 68 

40 63 

75 40 

73 63 

50 55 

40 53 

65 52 

64 55 

64 53 

 

Perolehan data hasil belajar dari dua kelompok tersebut perlu adanya 

perangkingan nilai yang dikumpulkan. Perangkingan ini menggunakan 



85 
 

 

penyusunan rangking berdasarkan mean dan standar deviasi.
93

 Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah dan rangking bawah adalah 

sebagai berikut: 

Kategori rangking atas           (Mean + 1.SD) 

Kategori rangking tengah         (nilai di antara kategori atas dan bawah) 

Kategori rangking bawah                     (Mean-1.SD) 

 

1. Analisis Hasil Belajar PAI Siswa Aktif Menjalankan Pembiasaan 

Keagamaan Kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Hasil analisis data tentang hasil belajar PAI siswa yang aktif 

melaksanakan pembiasaan keagamaan disajikan dalam tablel berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar PAI Siswa Aktif 

Menjalankan Pembiasaan Keagamaan 

 

Nilai X1 F F.X1 X1
’ 

F. X1
’
 X1

’ 2 
F. X1

’ 2 

88 

85 

82 

78 

75 

73 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

88 

85 

82 

78 

75 

73 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

36 

25 

16 

9 

4 

1 

36 

25 

16 

9 

4 

1 
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70 

65 

64 

60 

55 

50 

40 

35 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

70 

65 

128 

120 

110 

100 

80 

70 

0 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

0 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

-12 

0 

0 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

0 

0 

1 

8 

18 

32 

50 

72 

Jumlah 20 1224 - -21 - 272 

 

Keterangan: 

 F.X1 = Frekuensi dikalikan masing-masing nilai 

X1
‟ 

= Titik tengah buatan 

F. X1
‟
 = Frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

X1
‟2 

= Pengkuadratan titik tengah buatan 

F. X1
‟2

 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari Mean, 

Standar Deviasi dan Standar Error dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung Mean dari Variabel X1 

    
    

  
 

 = 
    

  
 

 = 61,2 
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b. Menghitung Standar Deviasi X1 

     √
      

  
  

     

  

 

   

 √
   

  
  

   

  

 

   

= √              

= √            

= √        

= 3,535180335 

c. Menghitung Standar Error dari variabel X1 

       
    

 √    
 

  
           

 √    
 

=  
           

           
 

= 0, 779501601 

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa Mx1= 61,2 dan      

= 3,535180335. Dalam menentukan kategori hasil belajar siswa aktif 

menjalankan pembiasaan keagamaan dengan kategori baik, sedang dan 

kurang dibuat pengelompokan dengan memakai rumus. 

Mx1 + 1. SDx1  = Siswa yang nilainya baik 

Mx1 – 1. SDx1  =  Siswa yang nilainya kurang 

Diantara keduanya merupakan siswa yang nilainya sedang. 
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Adapun perhitungannya adalah: 

Mx1 + 1. SDx1  = 61,2 +1. 3, 535180335 

 = 61,2 + 3, 535180335         

 = 64, 23150278                          

 = 64,73518033 

 = 65  

Mx1 – 1. SDx1  =  61,2 - 1. 3, 535180335 

         = 61,2 - 3, 535180335 

         = 57, 66481967 

         = 58              

Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai 65 ke atas dikategorikan hasil 

belajar yang baik, sedangkan nilai 58 ke bawah termasuk ke dalam kategori 

hasil belajar yang kurang, dan nilai antara 58 sampai 65 dikategorikan hasil 

belajar yang cukup. 

Tabel 4.5 

Kategori Hasil Belajar PAI Siswa Aktif Menjalankan Pembiasaan 

Keagamaan 

 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 < 65 7 35% Baik 

2 58 – 65 5 25% Cukup 

3 < 58 8 40% Kurang 

Jumlah  20 100%  
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Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan peneliti sesuai rumus 

tersebut, dapat diambil kesimpulan dengan melihat lampiran hasil nilai siswa 

setelah dilakukan tes bahwa hasil belajar PAI siswa yang aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan yang termasuk dalam kategori baik berjumlah 7 siswa 

dengan presentase 35%, kategori cukup berjumlah 5 siswa dengan persentase 

25% dan yang termasuk kategori kurang berjumlah 8 siswa dengan persentase 

40%.
94

 

2. Analisis Hasil Belajar PAI Siswa Tidak Aktif Menjalankan 

Pembiasaan Keagamaan Kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Hasil analisis data tentang hasil belajar PAI siswa yang aktif 

melaksanakan pembiasaan keagamaan disajikan dalam tablel berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar PAI Siswa Tidak Aktif  

Menjalankan Pembiasaan Keagamaan 

 

Nilai X2 F F.X2 X2
’ 

F. X2
’
 X2

’2 
F. X2

’2 

85 

81 

78 

75 

70 

68 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

85 

81 

78 

75 

70 

136 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

25 

16 

9 

4 

1 

0 

25 

16 

9 

4 

1 

0 
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 lihat lampiran 10. 
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65 

63 

55 

53 

52 

40 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

130 

126 

110 

106 

104 

120 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-15 

0 

1 

4 

9 

16 

25 

0 

2 

8 

18 

32 

75 

Jumlah 20 1221 - -20 - 190 

 

Keterangan: 

F.X2 = Frekuensi dikalikan masing-masing nilai 

X2
‟ 

= Titik tengah buatan 

F. X2
‟
 = Frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

X2
‟2 

= Pengkuadratan titik tengah buatan 

F. X2
‟2

 = Pengkuadratan frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari Mean, 

Standar Deviasi dan Standar Error dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung Mean dari Variabel X2 

    
    

  
 

 = 
    

  
 

 = 61,5 
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b. Menghitung Standar Deviasi X2 

     √
     

 

  
  

     

  

 

   

 √
   

  
  

   

  

 

   

= √          

= √      

= √    

= 2, 91547597 

c. Menghitung Standar Error dari variabel X2 

      
    

 √    
 

  
          

 √    
 

=  
          

           
 

= 0,668856054 

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa Mx1= 61,05 dan 

    = 2,91547597. Dalam menentukan kategori hasil belajar siswa 

tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan dengan kategori baik, 

sedang dan kurang dibuat pengelompokan dengan memakai rumus. 

Mx2 + 1. SDx2  = Siswa yang nilainya baik 

Mx2 – 1. SDx2  =  Siswa yang nilainya kurang 
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Diantara keduanya merupakan siswa yang nilainya sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx2 + 1. SDx2  = 61,5 +1. 2,91547597                        

      = 61,5 +2,91547597                            

      = 63,96547597                          

      = 64                 

Mx2 – 1. SDx2  = 61,5 - 1. 2,91547597                        

       = 61,5 -2,91547597                            

      = 58,08452403                          

           = 58 

Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai 64 ke atas dikategorikan 

hasil belajar yang baik, sedangkan nilai 58 ke bawah termasuk ke dalam 

kategori hasil belajar yang kurang, dan nilai antara 58 sampai 64 

dikategorikan hasil belajar yang cukup. 

Tabel 4.7 

Kategori Hasil Belajar PAI Siswa Tidak Aktif Menjalankan 

Pembiasaan Keagamaan 

 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 64 9 45% Baik 

2 64 – 58 2 10% Cukup 

3 < 58 9 45% Kurang 

Jumlah  20 100%  
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Dari tabel tersebut dengan melihat lampiran hasil nilai siswa 

setelah dilakukan tes disimpulkan bahwa hasil belajar PAI siswa yang 

tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan yang termasuk dalam 

kategori baik berjumlah 9 siswa dengan presentase 45%, kategori cukup 

berjumlah 2 siswa dengan persentase 10% dan yang termasuk kategori 

kurang berjumlah 9 sisawa dengan persentase 45%.
95

 

3. Analisis Perbandingan Hasil Belajar PAI Siswa Aktif dan Tidak Aktif 

Menjalankan Pembiasaan Keagamaan Kelas VIII SMPN 1 Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Uji Tes “T” 

Melihat hasil perhitungan dari analisis kedua data, diketahui 

SEMX1= 0,779501601, SEMX2= 0,668856054, MX1 = 61,2 dan MX2= 61,5. 

Sehingga untuk mencari Standar Error perbedaan antara Mean Variabel X1 

dan X2 adalah: 

          √              

  √                          

= √             

= √             

= 1,448357655 

Kemudian menghitung nilai to, yaitu: 

   
        

         
 

                                                           
95

 Lihat lampiran 10. 
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= 
          

           
 

= 
    

           
 

= -0,2071311592 

Pada penelitian ini untuk taraf signifikan 5%, dengan db= N1+N2-1 

yaitu memperoleh angka to = -0,2071311592 dan tt = 2,03,  maka to lebih 

kecil dari tt sehingga Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Pada taraf signifikan 

1%  yaitu memperoleh angka to = -2,711360811 dan tt = 2,72, maka to 

lebih kecil dari tt sehingga Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. 

Jadi, pada taraf siginifikan 5% maupun 1% to lebih kecil dari tt, 

sehingga Ho tidak ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada perbedaan yang 

signifikan hasil belajar PAI siswa aktif dan tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019.  

 

D. PEMBAHASAN DAN INTERPRETASI 

Penelitian ini mencari tentang adanya perbedaan hasil belajar PAI 

siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan. Dalam 

mencari adanya perbedaan tersebut, peneliti menggunakan tes yang telah 

diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dari hasil tersebut kemudian diuji 

normalitas serta homogenitasnya, sehingga dapat diketahui datanya 

berdistribus normal dan homogen. 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa nilai rata-rata siswa aktif menjalankan pembiasaan keagamaan adalah 

61,2, sedangkan nilai rata-rata siswa tidak aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan adalaah 61,5. Untuk siswa yang aktif melaksanakan pembiasaan 

keagamaan, siswa terbanyak memperoleh nilai kurang sedangkan siswa yang 

tidak aktif melaksanakan pembiasaan keagamaan siswa terbanyak 

memperoleh nilai baik dan kurang yang memiliki jumlah siswa sama. Hal ini 

didasarkan pada nilai yang dijadikan patokan oleh peneliti yang telah 

dihitung sesuai acuan rumus yang sudah ada. 

Diketahui dari hasil uji “T” untuk analisis interpretasinya yaitu db= 

(N1+N2) – 2 = (20+20) – 2= 38, kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai 

“T”. Jika pada taraf signifikan 5%, to adalah -0,2071311592 dan tt adalah 

2,03, maka to lebih kecil dari tt sehingga Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Pada 

taraf signifikan 1%  yaitu memperoleh angka to adalah -0,2071311592 dan tt 

adalah 2,71, maka to lebih kecil dari tt sehingga Ho tidak ditolak dan Ha 

ditolak.  Hal ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar PAI 

antara siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan. 

Dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah menuliskan bahwa, 

seorang pakar psikologi yaitu Dollars dan Miller mengatakan bahwa, ada 

empat faktor mendasar yang mempengaruhi semua kegiatan belajar 

seseorang yaitu: 1) Adanya dorongan (stimulus); 2) Adanya respon; 3) 
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Adanya cue (isyarat); dan 4) Adanya reinforcement ( upah atau ganjaran).
96

 

Dari ungkapan di atas sudah jelas bahwa salah satu hal yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah adanya stimulus (rangsangan), yang mana adanya 

stimulus bisa digambarkan seperti proses pembiasaan keagamaan yang 

dilakukan guru kepada siswa untuk mendorong agar memperoleh hasil 

belajar yang baik. Akan tetapi, tidak cukup hanya dengan memberikan 

stimulus saja, namun siswa juga harus memberikan respon yang baik agar 

stimulus yang diberikan guru bisa diterima dan mampu mencapai hasil yang 

baik.  

Berdasarkan hal di atas, sesuai dengan pengamatan yang telah 

dilakukan oleh peneliti di SMPN 1 Jenangan Ponorogo pada kelas VIII tahun 

pelajaran 2018/2019 selama kurang lebih dua bulan mengikuti kegiatan di 

tempat penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tidak adanya perbedaan yang signifikan hasil belajar PAI 

antara siswa yang aktif dan tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan 

disebabkan oleh kurangnya respon yang baik dari beberapa siswa terhadap 

stimulus yang diberikan oleh guru yaitu dengan menjalankan pembiasaan 

keagamaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk membiasakan siswa agar 

menanamkan pada dirinya perilaku agama yang baik, dari segi kognitif 

maupun afektif. Karena kurangnya respon tersebut mengakibatkan belum 

tentu siswa yang aktif menjalankan pembiasaan keagamaan pasti 

                                                           
96

 Juhana Wijaya, Psikologi Bimbingan, 187-188. 
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memperoleh hasil belajar yang lebih baik dari siswa yang tidak aktif 

menjalankan pembiasaan. 

Selain itu, menurut peneliti dari segi intelegency (kecerdasan) siswa 

juga mempengaruhi hasil belajar. Siswa yang memiliki kecerdasan  tinggi 

meskipun tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan juga bisa 

memperoleh hasil belajar yang baik, karena pada dasarnya sudah memiliki 

faktor kecerdasan yang tinggi. Dan begitu juga sebaliknya siswa yang 

memiliki kecerdasan yang kurang meskipun aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan belum tentu memperoleh hasil belajar yang baik.  

Ada faktor lain yang menurut peneliti merupakan kejanggalan yang 

mengakibatkan tidak adanya perbedaan hasil belajar siswa tersebut meskipun 

siswa aktif menjalankannya, yaitu kurang optimalnya proses pelaksanaan 

pembiasaan di tempat tersebut. Salah satu contohnya pada kegiatan BTQ. 

Pada kegiatan BTQ menurut peneliti kurang optimal karena kegiatan tersebut 

diisi dengan pembacaan surat pendek (Juz „Amma) saja kemudian diberi 

sedikit ceramah keagamaan sebelum kegiatan berakhir. Menurut peneliti 

sebaiknya kegiatan BTQ lebih ditingkatkan misalnya dengan menambah 

materi pembelajaran khusus untuk Ilmu Tajwid (tata cara membaca Al-

Quran) agar pembelajaran BTQ lebih optimal. Karena dengan melihat hasil 

belajar siswa bahwa kenyataannya dari sejumlah soal latihan yang diberikan 

peneliti sebagai tes untuk mengukur hasil belajar PAI kebanyakan siswa lebih 

cenderung menjawab salah pada materi yang terkait dengan Ilmu tajwid. 

Adapun salah satu hal yang menyebabkan kurang optimalnya kegiatan BTQ 
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adalah karena keterbatasan waktu yang diberikan untuk pembiasaan BTQ, 

jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran tersebut hanya 

dilaksanakan sebentar sehingga mengakibatkan kurang optimal dalam proses 

pembelajaran BTQ tersebut. 
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  BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang diperoleh dalam pembahasan dan 

interpretasi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Presentase hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 yang aktif menjalankan pembiasaan keagamaan 

dalam kategori baik dengan presentase 35%, kategori cukup dengan 

presentase 25% dan dalam kategori kurang dengan presentase 40%. 

2. Presentase hasil belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 yang tidak aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan dalam kategori baik dengan presentase 45%, kategori cukup 

dengan presentase 10% dan dalam kategori kurang dengan presentase 

45%. 

3. Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar PAI siswa kelas VIII 

SMPN 1 Jenangan Ponorogo antara yang aktif dan tidak aktif menjalankan 

pembiasaan keagamaan. Pernyataan ini didasarkan atas perhitungan 

hipotesa yang menyatakan bahwa baik pada taraf signifikan 5% maupun 

1% Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Dibuktikan dengan uji tes ”T” yaitu 

diperoleh to < tt dimana to = -0,2071311592 dan tt pada taraf signifikan 5% 

yaitu tt =2,03 dan pada taraf signifikan 1% tt = 2,71, maka to lebih kecil dari 

tt sehingga Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Dalam hal ini membuktikan 

bahwa hasil belajar PAI siswa yang aktif tidak lebih baik dari siswa yang 

99 
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tidak aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas VIII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian ini, maka saran yang bisa penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepada kepala sekolah SMPN 1 Jenangan Ponorogo hendaknya 

dapat mengambil kebijakan dalam memberikan saran kepada guru untuk 

lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembiasaan keagamaan di sekolah 

agar memberikan pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa. Kemudian 

sebaiknya kepala sekolah mengambil kebijakan untuk merombak proses 

kegiatan pembiasaan salah satunya pada kegiatan BTQ, misalnya dengan 

menambah materi yang dipelajari khusus terkait BTQ (Ilmu Tajwid) agar 

siswa lebih baik dalam memahami Al-Quran dan juga memberikan waktu 

ekstra khusus untuk kegiatan BTQ agar bisa berjalan dengan optimal tidak 

terburu-buru dengan waktu pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Kepada para guru yang mengajar dalam pembiasaan keagamaan 

hendaknya mengupayakan bagaimana cara mengaktifan seluruh siswa 

dalam menjalankan pembiasaan keagamaan di sekolah. Dan juga 

memotivasi agar siswa memperhatikan pembelajaran yang disampaikan 

guru dalam pembiasaan keagamaan. 
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3. Bagi Siswa 

Kepada para siswa diharapkan lebih aktif dalam menjalankan 

pembiasaan keagamaan di sekolah dan diharapkan mampu memahami 

materi yang disampaikan guru agar memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik dan mampu menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai agama Islam serta menjalankan 

semua perintah Allah SWT. 

4. Saran Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini memberikan informasi tentang perbedaan hasil 

belajar PAI siswa yang aktif menjalankan pembiasaan keagamaan di kelas 

VIII SMPN 1 Jenangan Ponorogo, yang mana dugaan yang diajukan 

peneliti adalah bahwa siswa yang aktif menjalankan pembiasaan 

keagamaan nilai PAInya lebih baik daripada siswa yang tidak aktif 

menjalankan pembiasaan keagamaan, tetapi pada kenyataannya setelah 

peneliti melakukan uji coba dengan memberi tes siswa, dugaan yang 

diajukan peneliti dinyatakan ditolak. Maka untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan mampu menganalisis kembali secara lebih terperinci faktor-

faktor penyebab ditolaknya dugaan yang diajukan dalam penelitian ini 

agar memberi dampak yang baik terhadap sekolah dan seluruh komponen-

komponen dalam sekolah. 
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