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ABSTRAK 

Yuliana, Endang. 2019. Pengaruh Kedisiplinan 

Melaksanakan Sholat Wajib dan dan Keaktifan BTQ 

terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VII 

SMPN 1 Wonoasri, Madiun. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. Muhammad Thoyib, 

M.Pd. 

Kata Kunci: Kedisiplinan Sholat Wajib, Keaktifan BTQ, 

Prestasi Belajar PAI 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Negeri 1 Wonoasri 

Pada siswa kelas VII terdapat sebagian siswa yang terlambat 

saat melaksanakan sholat dhuhur berjama’ah serta sebagian 

siswa ada yang ngobrol ketika di dalam Masjid,  beralasan 

bersembunyi, bahkan pulang tanpa sepengetahuan guru. Dan 

kurangnya keaktifan dalam mengikuti BTQ, seringnya siswa 

tidak mengikuti BTQ ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung serta rendahnya berpikir kreatif siswa yang 

belum terasah atau masih kurang. Perilaku sebagian  siswa 

yang demikian mencerminkan bahwa dalam diri anak 

tersebut belum tertanam disiplin belajar yang baik. Ketidak 

disiplinan belajar di sekolah tidak hanya dilakukan oleh 

siswa yang memiliki prestasi belajar rendah, tetapi 

kadangkala juga dilakukan oleh siswa yang memiliki 

prestasi belajar sedang atau tinggi. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

pengaruh kedisiplinan melaksanakan sholat wajib terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Wonoasri. (2) Untuk mengetahui pengaruh keaktifan 

mengikuti BTQ terhadap  prestasi belajar PAI siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Wonoasri. (3) Untuk mengetahui 

pengaruh kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas VII SMP Negeri  1 Wonoasri. 

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan 

kuantitatif, dengan jumlah sampel 51 responden dan 

dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan simple 

random sampling. Serta menggunakan analisis regresi linier 

sederhana dan berganda, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket, observasi, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Ada 

pengaruh kedisiplinan melaksanakan sholat wajib terhadap 

prestasi belajar PAI SMP Negeri 1 Wonoasri dengan 

prosentase sebesar 36%. (2) Ada pengaruh keaktifan 

mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar PAI SMP Negeri 1 

Wonoasri dengan prosentase sebesar 51%. (3) Ada pengaruh 

yang signifikan antara kedisiplinan melaksankan sholat 

wajib dan keaktifan mengikuti BTQ  (X1X2) terhadap 

prestasi belajar PAI (Y). Serta dari hasil perhitungan analisis 

regresi linier berganda tentang kedisiplinan melaksanakan 

sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ  terhadap prestasi 

bealajar diperoleh Fhitung (7,023) ≥ dari Ftabel (4,03) sehingga 

Ho ditolak/ Ha diterima. Hal ini berarti kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ  

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI  kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri sebesar 22,6% 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemunduran moral anak bangsa yang ditunjukkan masa 

kini, merupakan masalah yang harus ditangani dengan serius 

karena hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam 

bidang pendidikan dan tidak sesuai dengan tujuan dalam 

pendidikan, yang merupakan faktor utama dalam 

pembentukan karakter. Menyadari akan hal tersebut, 

pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, 

sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan 

muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas serta 

mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan setiap 

individu diharapkan dapat memberikan jaminan dalam 

mewujudkan hak asasi manusia dalam mengembangkan 

selurus potensi dan prestasinya secara optimal guna 

tercapainya kesejahteraan di masa depan. Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana sebagaimana telah ditegaskan 

dalam Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: 

“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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, dan negara.
1

                                                 
1
 UU RI NO. 20 Tahun 2003, UU Sistem Pendidikan Nasional 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 3. 
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Pendidikan mempunyai peran dan fungsi ganda, 

pertama peran dan fungsinya sebagai instrumen penyiapan 

generasi bangsa yang berkualitas, kedua peran serta fungsi 

sebagai transfer nilai.
2
 Seorang siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai 

peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, 

dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai 

dengan aturan dan tata tertib yang berlaku disekolahnya. 

Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan tata 

tertib yang berlaku disekolahnya.
3
 

Disiplin merupakan cara  untuk mencegah terjadinya 

kehancuran. Cara mendisiplinkan adalah dengan tindakan 

dan ucapan. Menarik lengan anak adalah contoh 

mendisiplinkan dengan tindakan. Orang tua memberikan 

model yang benar, melibatkan ucapan yang biasanya 

mengacu pada kata-kata memperbaiki dan tidak menjauhkan 

harga diri anak. Dengan pendisiplinan, siswa akan lebih siap 

untuk mengikuti pelajaran yang akan dipelajari dan cepat 

memahami. Dengan begitu, prestasi belajar siswa akan 

terlaksana dengan baik.
4
 

Ibadah shalat merupakan ibadah yang menepati posisi 

kunci atau memegang kedudukan dalam ibadah. hal ini 

ditujukan pertama kali lewat proses diwajibkan shalat bagi 

umat islam dalam wujud dipanggilnya Nabi Muhammad 

                                                 
2
 Mahfud Rois, Al-Islam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Erlangga, 2011), 148. 
3
 Ngainum Naim, Character Buiding Optimalisasi Peran 

Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter 

Bangsa (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 143. 
4
 Ibid., 143-146. 



3 

 

 

SAW langsung menghadap Allah sebagaimana yang 

tergambar dalam peristiwa isra’ mi’raj. Sholat adalah 

seperangkat perkataan dari perbuatan yang dilakukan 

dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam.
5
 

Di SMPN 1 Wonoasri ini, shalat lima waktu dilatih dan 

dianjurkan. Terutama ketika shalat dzuhur, yang mana 

semua siswa masih berada di dalam lingkungan Sekolah. 

Hal ini menunjukkan, betapa pentingnya shalat wajib bagi 

umat islam dimulai sejak dini. Namun, sebagian dari mereka 

melaksanakan shalat wajib hanya takut akan peraturan, 

bukan karena kesadaran sendiri. Sehingga yang terjadi 

bukan tambah menurun pelanggarannya, namun tambah 

meningkat. Karena tidak sadar.
6
 

Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang 

penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan 

adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental. Yaitu 

berbuat dan berfikir sebagai suatu yang tida dapat 

dipisahkan. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak 

lain adalah untuk mengkontuksi pengetahuan mereka 

sendiri. Mereka aktif membangun pemahaman atas 

persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam 

proses pembelajaran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

aktif berarti giat (bekerja, berusaha). Keaktifan diartikan 

sebagai hal atau keadaan dimana siswa dapat aktif, setiap 

                                                 
5
 Lahmuddin Nasution, Fiqh Ibadah (Jakarta: PT LOGOS Wacana 

Ilmu, 1999), 55. 
6
 Observasi pada saat pembelajaran di SMPN 1 Wonoasri pada 

tanggal 25 Oktober 2018. 
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orang yang belajar  harus aktif sendiri, tanpa ada aktifitas 

proses pembelajaran tidak akan terjadi.
7
 

Keaktifan mengikuti BTQ adalah kegiatan atau 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis Al- 

Qur’an. Selain membaca Al-Qur’an seorang individu juga 

dianjurkan untuk dapat menulis Al-Qur’an dengan benar. 

Keaktifan mengikuti BTQ siswa dapat kita lihat dari 

keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

beraneka ragam, seperti pada saat siswa mendengarkan 

ceramah, mendiskusikan, membuat laporan tugas dan 

sebagainya. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar para 

siswa khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama 

islam (PAI). 

Pendidikan agama Islam adalah usaha untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka 

menghormati orang lain dalam hubungan kerukunan dan 

kerjasama antar umat beragama dalam mayarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional. 

Mata pelajaran PAI itu secara keseluruhannya terliput 

dalam lingkup al-Qur’an dan al-Hadis, keimanan akhlak, 

fiqih/ibadah, dan sejarah sekaligus menggambarkan bahwa 

ruang lingkup PAI mencakup perwujudan keserasian, 

kelarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 

                                                 
7
 Ahmad Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 112. 
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maupun lingkungannya. Dari uraian tersebut bagaimana 

pentingnya pelajaran PAI untuk diajarkan di seolah atau 

madrasah. Dengan adanya pelajaran PAI yang dilakukan di 

dalam kelas diharapkan para siswa dapat menambah 

kesadaran dalam beribadah kepada Allah SWT. Selain itu 

diharapkan juga para siswa mendapatkan prestasi belajar 

yang memuaskan. Dalam setiap proses pembelajaran 

diharapkan semua siswa mendapatkan prestasi belajar yang 

memuaskan. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai 

saat kegiatan belajar.
8
 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

SMPN 1 Wonoasri pada siswa kelas VII, terdapat sebagian 

siswa yang terlambat saat melaksanakan sholat wajib 

berjama’ah serta sebagian siswa ada yang ngobrol ketika di 

dalam Masjid,  beralasan bersembunyi, bahkan pulang tanpa 

sepengetahuan guru. Dan kurangnya keaktifan dalam 

mengikuti BTQ, seringnya siswa tidak mengikuti pelajaran 

ketika kegiatan pembelajaran berlangsung serta rendahnya 

berpikir kreatif siswa yang belum terasah atau masih 

kurang. 

Perilaku sebagian siswa yang demikian mencerminkan 

bahwa dalam diri anak tersebut belum tertanam disiplin 

belajar yang baik. Ketidak disiplinan belajar di sekolah tidak 

hanya dilakukan oleh siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah, tetapi kadangkala juga dilakukan oleh siswa yang 

memiliki prestasi belajar sedang atau tinggi.
9
 

                                                 
8
 Dimyati dan Mudjono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 37. 
9
 Observasi di SMPN 1 Wonoasri Madiun pada tanggal 8 

November 2018. 
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Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan keaktifan 

mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas VII SMPN 1 Wonoasri, Madiun”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta 

adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik waktu, dana, 

dan tenaga maka dalam penelitian ini peneliti melakukan 

batasan masalah yaitu pengaruh kedisiplinan melaksanakan 

sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi 

belajar PAI kelas VII SMPN 1 Wonoasri Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Wonoasri? 

2. Adakah pengaruh keaktifan mengikuti BTQ terhadap  

prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Wonoasri? 

3. Adakah pengaruh antara kedisiplinan melaksanakan 

sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas VII SMP Negeri  

Wonoasri? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajub terhadap prestasi belajar 

PAI siswa kelas VII SMP negeri 1 Wonoasri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti 

BTQ terhadap  prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMP negeri 1 Wonoasri. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti 

BTQ terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VII 

SMP Negeri  Wonoasri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Adapun 

manfaat-manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

banyak kesempatan meningkatkan penelitian tentang 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib, keaktifan 

mengikuti BTQ dengan prestasi belajar dalam mencapai 

target yang diinginkan khususnya mata pelajaran PAI. 
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2. Manfaat praktis 

 

a. Bagi lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya pengaruh 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar 

PAI siswa. 

b. Bagi sekolah/ guru 

Untuk memberikan wawasan akan pengaruh 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar 

PAI siswa. 

c. Penulis lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus motivasi 

bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa IAIN 

Ponorogo untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

yang terkait dengan gagasan peneliti. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami 

terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam 

bentuk beberapa bab. Adapun pembahasan dalam skripsi ini 

sebagai berikut:  

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib, keaktifan mengikuti BTQ, prestasi belajar PAI serta 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.  

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populai, sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data.  

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengujian hipotesis) serta pembahasan dan 

interpretasi.  

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian 

yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa telaah 

pustaka yang peneliti temukan. Telaah pustaka tersebut 

yaitu: 

Pertama, Skripsi Dwi Intan Sucia (2018), yang 

berjudul pengaruh tingkat pendidikan orang tua dan disiplin 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X TN 

SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018.  

 Dengan rumusan masalah sebagai berikut: a. Pengaruh 

yang signifikan pada tingkat pendidikan orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X TN SMK Negeri 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2017/2018, b. Pengaruh yang signifikan pada 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X TN 

SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018, c. 

Pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan orang 

tua dan disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

kelas X TN SMK Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian ex-post facto 

dalam penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 

siswa-siswi kelas X tata niaga 2 smk negeri 1 ponorogo 

tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 33 siswa. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik random sampling dan 
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pengumpulan data dengan metode kuesioner atau angket 

dan metode dokumentasi. 

Terdapat persamaan antara penelitian Dwi Intan Sucia 

dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas 

tentang kedisiplinan dengan prestasi belajar. Sedangkan 

perbedaannya terdahulu meneliti tentang tingkat pendidikan 

orang tua dan disiplin belajar siswa terhadap prestasi 

belajar. Penelitian sekarang meneliti tentang kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ 

terhadap prestasi belajar PAI. 

Kedua, Skripsi Bagus Gianjar (2012), yang berjudul 

pengaruh keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan 

kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran akuntasi kelas XI IPS di SMA Negeri 2 

Malang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. Pengaruh 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran terhadap prestasi 

siswa pada mata pelajaran akuntasi kelas XI IPS di SMA 

Negeri 2 Malang, b. Pengaruh kebiasaan belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntasi 

kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Malang. c. Pengaruh 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan kebiasaan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran akuntasi kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Malang.  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Teknik analisis yang digunakan regresi 

linear berganda baik parsial dan simultan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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Terdapat persamaan antara penelitian Bagus Gianjar 

dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas 

tentang keaktifan dengan prestasi belajar. Sedangkan 

perbedaannya terdahulu meneliti tentang keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran dan kebiasaan belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian sekarang meneliti 

tentang kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar PAI. 

Ketiga, Skripsi Sriani (2018) yang berjudul pengaruh 

disiplin belajar dan gaya belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa/siswi kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo semester gasal tahun pelajaran 2017/2018.  

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: a. 

Pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar siswa 

terhadap prestasi siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018, b. Pengaruh yang signifikan antara 

gaya belajar siswa terhadap prestasi siswa kelas III di MIN 1 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, c. Pengaruh yang 

signifikan antara disiplin belajar dan gaya belajar siswa 

terhadap prestasi siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan 

angket, dokumentasi, dan wawancara. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 81 responden dengan jumlah 

sampel yang digunkan sebanyak 44 responden, adapun 

teknik pengambilan sampel menggunakan probability 

sampling dengan teknik random sampling yakni 

pengambilan sampel secara acak. Dalam menganalisis data 
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menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dan 

teknik analisis regresi linier berganda.   

Terdapat persamaan antara penelitian Sriani dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang 

kedisiplinan dengan prestasi belajar. Sedangkan 

perbedaannya terdahulu meneliti disiplin belajar dan gaya 

belajar siswa terhadap prestasi belajar. Penelitian sekarang 

meneliti tentang kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar PAI. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kedisiplinan  

a. Pengertian Kedisiplinan 

Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari 

bahasa latin discere yang memiliki arti belajar. Dari kata ini, 

kemudian muncul kata disciplina yang berarti pengajaran 

atau pelatihan. Seiring perkembangan waktu, kata disciplina 

juga mengalami perkembangan makna. Kata disiplin 

sekarang ini dimaknai secara beragam. Ada yang 

mengartikan disiplin sebagai kepatuhan terhadap peraturan 

atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Ada juga 

yang mengartikan disiplin sebagai latihan yang bertujuan 

mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.
10

 

Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk 

membantu anak mampu menghadapi lingkungan. Disiplin 

tumbuh dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara 
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Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu Dan Pembentukan Karakter 

Bangsa, 142. 
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kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat agar 

memperoleh sesuatu, dengan pembatasan atau peraturan 

yang diperlukan oleh lingkungan terhadap dirinya.
11

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

disebutkan bahwa  disiplin adalah tata tertib di sekolah, 

ketaatan pada peraturan, bidang studi yang memiliki objek, 

sistem, dan metode tertentu.
12

 Sementara itu, The Liang Gie 

mengartikan disiplin sebagai suatu keadaan tertib. Orang-

orang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada 

peraturan yang telah ada dengan senang hati. Sementara, 

Good’s dalam Dictionary of Educational diartikan disiplin 

adalah proses atau hasil pengamatan atau pengendalian 

keinginan, motivasi atau kepentingan guna mencapai 

maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif.
13

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Kedisiplinan adalah perilaku seorang siswa yang sesuai 

terhadap tata tertib atau aturan yang berlaku baik secara 

sadar maupun dengan paksaan (ada hukuman atau sanksi).  

Disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengadakan 

keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan individu dan 

apa yang diinginkan individu untuk orang lain sampai batas-

batas waktu tertentu dan memenuhi tuntutan orang lain dari 

dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan 

dari perkembangan yang telah luas.  
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Dengan disiplin para peserta didik bersedia untuk 

tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi 

larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari 

dan harus secara sabar diterima dalam rangka memelihara 

kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugas-

tugas sekolah. Satu keuntungan lain dari adanya disiplin  

adalah peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan yang 

baik, positif dan bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkungannya.
14

 

b. Unsur-Unsur Kedisiplinan 

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan 

kelompok sosial mereka harus mencapai empat unsur 

pokok, yaitu:
15

 

1) Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah 

laku. Pola tersebut mungkin ditetapkan orang tua, guru, 

teman bermain. Tujuannya adalah membekali anak dengan 

pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. 

Misalnya peraturan sekolah, peraturan ini mengatakan apa 

yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan selama 

berada di dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah. 
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2) Hukuman 

Hukuman berasal dari bahasa latin punire yang berarti 

menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu 

kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran 

atau pembalasan. Fungsi hukuman ialah untuk menghalangi 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan. 

3) Penghargaan 

Istilah penghargaan berarti tiap bentuk penghargaan 

untuk suatu hasil yang baik. Penghagaan tidak perlu 

berbentuk materi tetapi dapat berupa kata-kata pujian. Tidak 

jarang para orang tua dan guru merasa bahwa penghargaan 

tidak diperlukan karena penghargaan akan melemahkan 

motivasi anak untuk melakukan apa yang harus dilakukan. 

4) Konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau 

stabilitas. Bila disiplin itu konstan, tidak akan ada perubahan 

untuk menghadapi kebutuhan perkembangan yang berubah. 

Konsisten dalam disiplin mempunyai tiga peran yang 

penting. Pertama, mempunyai nilai mendidik yang besar. Ini 

disebabkan karena nilai dorongnya. Kedua, konsisten 

mempunyai nilai motivasi yang sangat kuat. Anak yang 

menyadari bahwa penghargaan selalu mengikuti perilaku 

yang dilarang akan mempunyai keinginan yang jauh lebih 

besar untuk menghindari tindakan yang dilarang dan 

melakukan tindakan yang disetujui dari pada anak yang 

merasa ragu megenai bagaimana reaksi terhadap tindakan 

tertentu.
16
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Kreatif, Inovatif  (Yogyakarta: Diva Press, 2010), 94-97. 



17 

 

  

c. Macam-Macam Kedisiplinan 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani, ada beberapa jenis 

disiplin, yaitu (1) disiplin waktu, (2) disiplin menegakkan 

aturan, (3) disiplin sikap, (4) disiplin dalam beribadah, (5) 

pandai mengatur waktu, (6) tinggalkan sesuatu yang tidak 

bermanfaat.
17

 

1) Disiplin Waktu. 

Disiplin waktu menjadi sorotan utama bagi seorang 

guru. Waktu masuk sekolah, biasanya menjadi parameter 

utama kedisiplinan guru. Kalau dia masuk sebelum bel 

dibunyikan, berarti dia orang disiplin. Kalau ia masuk ketika 

bel berbunyi, dia bisa dikatakan kurang disiplin, dan kalau 

ia masuk setelah bel dibunyikan, ia dinilai tidak disiplin, 

menyalahi aturan sekolah yang telah ditentukan. Karena itu, 

sebaiknya guru menghargai disiplin waktu. Guru hendaknya 

berusaha tepat waktu ketika datang pada jam masuk 

sekolah. Begitu pula dengan jam mengajar, kapan masuk, 

dan kapan keluar harus sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan agar tidak mengganggu jam guru lain. 

2) Disiplin Menegakkan Aturan 

Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh 

terhadap kewibawaan guru. Model pemberian sanksi yang 

diskriminatif harus ditinggalkan. Murid sekarang ini cerdas 

dan kritis, jika diperlukan semena-mena dan pilih kasih, 

mereka akan memakai cara mereka sendiri untuk 

menjatuhkan harga diri guru. Selain itu, pilih kasih dalam 
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memberikan sanksi sangat dibenci dalam agama. Keadilan 

harus ditegakkan dalam keadaan apapun. Karena, keadilan 

itulah yang akan mengantarkan kehidupan ke arah 

kemajuan, kebahagiaan dan kedamaian. 

3) Disiplin Sikap 

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi 

starting point untuk menata perilaku orang lain. Disiplin 

dalam sikap ini membutuhkan latihan dan perjuangan. 

Karena, setiap saat banyak hal yang menggoda kita untuk 

melanggarnya. Dalam melaksanakan disiplin sikap ini, kita 

tidak boleh mudah tersinggung dan cepat menghakimi 

seseorang hanya karena persoalan sepele. Selain itu, kita 

juga harus mempunyai keyakinan kuat bahwa tidak ada 

yang bisa menjatuhkan diri kita kecuali kita. 

4) Disiplin dalam Beribadah 

Sebagai seorang guru, menjalankan ibadah adalah hal 

krusial yang sangat penting. Kalau guru menyepelekan 

masalah agama, muridnya akan meniru, bahkan lebih dari 

itu. Ini akan membuat guru tidak tega melihat anak didiknya 

malas, tidak disiplin dan membuang waktu secara percuma 

tanpa ada manfaat sama sekali. Pandangan semacam ini bisa 

dilihat sehari-hari dengan kasat mata, dan kegiatan anak-

anak di luar sekolah hanya bermain. Bagaimana bisa 

berprestasi kalau sehari-hari jauh dari buku, semangat 

belajarnya lemah dan lingkungan sosial tidak mendukung. 
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5) Pandai Mengatur Waktu 

Disiplin melaksanakan kegiatan membutuhkan 

kemampuan mengatur waktu dengan baik. Dari manajemen 

waktu tersebut bisa diketahui mana yang menjadi prioritas. 

Istilahnya, mana yang masuk kategori pekerjaan wajib 

(harus dilakukan), sunnah (baik dilakukan), makruh (banyak 

negatifnya) dan haram (larangan dilakukan). 

Kategorisasi ini akan membawa dampak positif. 

Artinya, ia harus menyibukkan diri pada sesuatu yang 

bernilai wajib, baru melakukan sesuatu yang bernilai 

sunnah. Usahakan jangan sampai melakukan kegiatan yang 

bernilai makruh dan haram. Sebab, sesuatu yang bernilai 

makruh dan haram akan mengakibatkan mental menjadi 

ketagihan. Sebab itu, setan mudah untuk terus 

menggodanya. Akibatnya, pekerjaan yang bernilai wajib dan 

sunnah menjadi terbengkalai. Inilah yang harus guru 

perhatikan  dalam mengatur jadwal kegiatan setiap hari.     

6) Tinggalkan Sesuatu yang Tidak Bermanfaat 

Hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya begadang 

malam, menonton televisi sampai malam, mengobrol larut 

malam, dan sejenisnya, seharusnya ditinggalkan. Seorang 

guru harus memberikan contoh yang baik dan konstruktif 

kepada anak didik dan masyarakatnya.  
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d. Upaya Mendisiplinkan Peserta Didik 

Mendisiplinkan peserta didik dapat dilakukan secara 

demokratis, yakni dari, oleh dan untuk peserta didik, 

sedangkan guru tut wuri handayani.
18

  

1) Konsep diri, strategi ini menekankan bahwa 

konsep-konsep diri peserta didik merupakan faktor 

penting dari perilaku. Untuk menumbuhkan konsep 

diri, guru disarankan bersifat empatik, menerima, 

hangat dan terbuka, sehingga peserta didik dapat 

mengeksplorasikan pikiran dan perasaannya dalam 

memecahkan masalah. 

2) Keterampilan berkomunikasi, guru harus memiliki 

keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu 

menerima semua perasaan dan mendorong 

timbulnya kepatuhan peserta didik. 

3) Konsekuensi logis dan alami, perilaku yang salah 

terjadi karena peserta didik telah mengembangkan 

kepercayaan yang salah terhadap dirinya.  

4) Klarifikasi nilai, strategi ini untuk membantu 

peserta didik dalam menjawab pertanyaanya sendiri 

tentang nilai-nilai dan sistem nilainya sendiri.  

5) Analisis transaksional, agar guru bersikap dewasa, 

terutama apabila berhadapan dengan peserta didik 

yang menghadapi masalah  
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6) Terapi realitas, guru perlu bersikap positif dan 

bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan di 

sekolah. 

7) Displin yang terintegrasi, Guru harus mampu 

mengendalikan,mengembangkan, mempertahankan 

tata tertib sekolah. 

8) Modifikasi perilaku, guru harus menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, yang dapat 

memodifikasi perilaku peserta didik. 

9) Tantangan bagi disiplin, guru harus cekatan, 

terorganisasi, dan tegas dalam mengendalikan 

disiplin peserta didik. 

2. Sholat Wajib 

Dalam ajaran Islam, ibadah shalat merupakan salah 

satu rukun islam yang diwajibkan ditunaikan oleh setiap 

muslim yang terkena beban rukun syara’ kewajiban 

menunaikan shalat ini tidak boleh di tinggalkan bilamana 

waktunya telah tiba dimana, kapan dan bagaimana juga 

keadaannya.  

Ibadah shalat merupakan ibadah yang menepati posisi 

kunci atau memegang kedudukan dalam ibadah. Hal ini 

ditujukan pertama kali lewat proses diwajibkan shalat bagi 

umat islam dalam wujud dipanggilnya nabi Muhammad 

SAW langsung menghadap Allah sebagaimana yang 

tergambar dalam peristiwa isra’ mi’raj. 
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Sholat wajib adalah seperangkat perkataan dari 

perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
19

 

a. Tujuan Sholat 

Tujuan syara’ menetapkan kewajiban shalat atas 

nikmat manusia diantaranya supaya amanusia selalu 

mengingat Allah, hubungan langsung antara manusia 

dengan Allah penciptanya adalah pada waktu manusia itu 

mengingat Allah yang biasa disebut dzikir. Allah menyuruh 

memperbanyak dzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, 

atau sambil berbaring. Ada beberapa tujuan sholat yaitu : 

1) Mengingat dzat nya dan sifat-sifat Allah 

2) Kalimat mengingat Allah  

3) Mengingat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan 

4) Mengingat ancaman atau siksaan Allah 

5) Mengingat sunnatulloh yang berlaku 

6) Mengingat hukum Allah  

7) Sebagai sarana untuk pemecahan masalah.
20

 

b. Syarat-Syarat Wajib Sholat 

Sholat tidak wajib kecuali bagi orang yang telah 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Islam. 

2)  Berakal.  

3) Baligh 
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4) Bersih dari haid dan nifas.  

5) Sehat jasmani dan rohani.
21

 

c. Syarat Sah Sholat 

1) Suci badan dari hadast dan najis.  

2) Menutup aurat dengan pakaian yang bersih.  

3) Mengetahui masuknya waktu shalat. 

4) Menghadap qiblat.
22

 

3. Pengertian kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib 

Kedisiplinan melaksanakan sholat wajib adalah tepat 

waktu dalam melaksanakan sholat lima waktu, sesuai 

dengan waktu dan peraturan yang sudah ditentukan oleh 

syariat islam yaitu ketika suara adzan selesai langsung 

melaksanakan sholat.
23

 

2. Keaktifan  

1) Pengertian keaktifan  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, aktif adalah 

giat (bekerja, berusaha).
24

 Sedangkan keaktifan adalah 

kegiatan atau kesibukan  dalam melaksanakan suatu hal. 

Menurut Euis Karwati dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Kelas, berpendapat bahwa belajar 
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merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap 

individu selama ia hidup. Setiap aktivitas yang 

dilakukan individu, pasti tidak akan terlepas dari makna 

belajar. Tidak ada ruang, waktu dan tempat yang 

membatasi proses belajar yang dialami oleh individu. 

Belajar dipahami sebagai sebuah proses yang 

berlangsung sepanjang hayat, oleh karena itu, perhatian 

tentang belajar, bagaimana belajar, proses belajar, dan 

hasil belajar telah menjadi bagian penting yang menjadi 

perhatian guru.
25

 

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya 

yang berjudul Metodik Khusus Pendidikan Agama 

Islam, berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

yang aktif, bila  siswa tidak atau kurang dilibatkan, 

maka hasil belajar yang dicapai akan rendah. Bentuk 

keterlibatan siswa itu ialah  adanya perhatian, 

menginternalisasi informasi, aktif dalam memecahkan 

masalah, dan lain-lain.
26

 

Kegiatan belajar aktif sangat diperlukan bagi 

peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal. Selain itu, kegiatan belajar aktif juga sangat 

diperlukan dalam penyelenggaraan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik. Kegiatan belajar aktif 

tersebut dapat terwujud jika seorang guru sebagai 
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desainer pembelajaran mampu merancang pengalaman 

belajar bagi peserta didik.
27

 

Menurut Ahmad Rohani, belajar yang berhasil, 

mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 

fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik 

giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik 

memiliki aktivitas psikis adalah, jika daya jiwanya 

bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi 

dalam rangka pengajaran. Seluruh peranan dan 

kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu 

tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang 

optimal sekaligus mengikuti proses pembelajaran 

(proses perolehan hasil pengajaran) secara aktif, ia 

mendengarkan, mengamati, menyelidiki mengingat, 

menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu dengan 

lainnya, dan sebagainya.
28

 

Pembelajaran aktif sangat diperlukan, siswa 

diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, 

menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu 

karya. Sebaliknya anak tidak diharapkan pasif 

menerima layaknya gelas kosong yang menunggu untuk 

diisi. Siswa bukanlah gelas kosong yang pasif yang 
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hanya menerima kucuran ceramah sang guru tentang 

pengetahuan atau informasi.
29

  

Keaktifan siswa bisa dikondisikan dalam proses 

pembelajaran yang dapat menekankan keaktifan siswa 

secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
30

 Dari beberapa 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud keaktifan belajar adalah keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa mampu 

meningkatkan hasil belajar dan mengubah tingkah 

lakunya secara efektif dan efisien. 

2) Jenis-jenis Keaktifan  

Paul B. Diedrich membuat daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat 

digolongkan sebagai berikut:
31

 

a) Visual Activities, yang termasuk di dalamnya, 

misalnya membaca, memperhatikan, 

demonstrasi, percobaan, mengamati pekerjaan 

orang lain. 

b) Oral Activities, seperti menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, 
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mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

c) Listening activities, seperti mendengarkan: 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d) Writing activities, seperti menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

e) Drawing activities, misalnya menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram. 

f) Motor activities, seperti melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, membuat mereparasi, 

partisipasi belajar. 

g) Mental activities, seperti menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h) Emotional activities, seperti menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup.  

3) Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan  

Keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan 

bakat yang dimilikinya. Peserta didik juga dapat 

berlatih untuk berfikir kritis, dan dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari. Di samping itu, guru juga dapat merekayasa sistem 

pembelajaran secara sistematis, sehingga merangsang 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Menurut Gagne dan Briggs, faktor-faktor yang dapat 
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menumbuhkan timbulnya keaktifan belajar peserta 

didik dalam proses pembelajaran adalah:
32

 

a) Memberikan motivasi atau menarik 

perhatian peserta didik sehingga  mereka 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b) Menjelaskan tujuan intruksional 

(kemampuan dasar kepada peserta didik). 

c) Mengingatkan kompetensi belajar kepada 

peserta didik. 

d) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan 

konsep yang akan dipelajari). 

e) Memberi petunjuk kepada peserta didik cara  

mempelajarinya. 

f) Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta 

didik adalah kegiatan pembelajaran. 

g) Memberi umpan balik (feed back). 

h) Melakukan tagihan-tagihan terhadap peserta 

didik berupa tes, sehingga kemampuan 

peserta didik selalu terpantau dan terukur. 

i) Menyimpulkan setiap materi yang 

disampaikan diakhir pembelajaran. 

4) Pengertian BTQ 

BTQ merupakan pembelajaran yang terdiri dari 

dua unsur pembelajaran yaitu membaca dan menulis 

Al-Qur’an. Yang mana akan dibahas sebagai berikut. 
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1) Membaca Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang merupakan 

mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW dan yang tertulis di Mushaf dan diriwayatkan 

dengan mutawatir serta membacanya adalah 

ibadah.
33

 Jadi, membaca Al-Qur’an tidak sama 

dengan membaca buku ataupun kitab suci lainnya.  

Dalam pembelajaran BTQ ini mengajarkan 

peserta didik cara membaca Al-Qur’an dengan baik 

dan benar. Dengan menggunakan tartil yaitu 

membaca Al-Qur’an dengan pelan-pelan dan tenang, 

serta membacanya dengan menggunakan lagu 

sehingga indah untuk didengar. Selain itu juga 

membaca dengan memperhatikan hukum tajwid dan 

waqaf dengan baik dan benar. 

2) Menulis Al-Qur’an 

Menurut Soemarno Markam menulis adalah 

mengungkapkan bahasa dalam bentuk simbol 

gambar. Menulis adalah suatu aktivitas kompleks, 

yang mencakup gerakan lengan, tangan, jari dan 

mata secara terintegrasi. Menulis juga terkait 

pemahaman bahasa dan kemampuan bicara.
34
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5) Keaktifan Mengikuti BTQ  

Keaktifan mengikuti BTQ adalah kegiatan atau 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam membaca dan menulis 

Al-Qur’an. Selain membaca Al-Qur’an seorang 

individu juga dianjurkan untuk dapat menulis Al-

Qur’an dengan benar. Sehingga memudahkan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam 

selanjutnya.  

3. Prestasi Belajar  

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu 

prestasi dan belajar. Istilah prestasi di dalam Kamus 

Ilmah Populer didefinisikan sebagai hasil yang telah 

dicapai.
35

Sedangkan menurut Djamarah, prestasi adalah 

hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individual maupun 

berkelompok.
36

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa prestasi adalah suatu hasil yang telah diperoleh 

atau dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan atau 

dikerjakan.
37

 

                                                 
35

 Rohmalina Wahab, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2016), 242. 
36

 Saiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi 

Guru (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 19. 
37

 Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 118. 



31 

 

  

Selanjutnya pengertian belajar menurut beberapa 

ahli pendidikan diantaranya:
38

 

1) Slameto, belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasi pengalaman individu 

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

2) Saiful Bahri Djamarah dalam bukunya 

Psikologi belajar, mengatakan “belajar 

merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. 

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa belajar merupakan suatu proses individu daam 

adaptasinya mempengaruhi siswa (baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik) dan akan mendatangkan hasil 

yang optimal sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara 

sederhana prestasi belajar dapat diartikan hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar. 
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b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Prestasi 

Belajar 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi prestasi 

belajar dan mengklasifikasikannya menjadi dua bagian, 

yaitu:
39

 

1) Faktor-faktor intern, yakni faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang. Diantara 

faktor-faktor intern yang dapat memengaruhi 

prestasi belajar seseorang adalah antara lain: 

a) Kecerdasan/intelegensi 

b) Bakat 

c) Minat 

d) Motivasi 

2) Adapun faktor-faktor ekstern, yaitu faktor-

faktor yang berasal dari luar diri seseorang 

tersebut. Faktor-faktor ini adalah antara lain: 

a) Keadaan lingkungan keluarga 

b) Keadaan lingkungan sekolah 

c) Keadaan lingkungan masyarakat 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah ada tiga faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain:
40

 

1) Faktor internal (faktor diri dalam diri peserta 

didik) 

a) Faktor fisiologis, keadaann fisik yang 

sehat dan segar serta kuat akan 

menguntungkan dan memberikan hasil 

belajar yang baik. Tetapi keadaan fisik 
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yang kurang baik akan berpengaruh pada 

siswa dalam keadaan belajarnya. 

b) Faktor psikologis, yang termasuk dalam 

faktor-faktor psikologis yang 

memengaruhi prestasi beajar adalah antara 

lain: intelegensi, perhatian, minat, 

motivasi, bakat. 

2) Faktor eksternal (faktor diri luar peserta 

didik), yakni kondisi lingkungan sekitar 

peserta didik. Adapun yang termasuk faktor-

faktor ini antara lain, yaitu:  

a) Faktor sosial, yang terdiri dari lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

b) Faktor nonsosial, yang meliputi keadaan 

dan letak gedung sekolah keadaan dan 

letak rumah tempat tinggal keluarga, alat-

alat dan sumber belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Faktor-faktor tersebut dipandang turut 

menentukan tingkat keberhasilan belajar 

peserta didik di sekolah. 

c) Faktor pendekatan belajar yakni jenis 

upaya belajar peserta didik yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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Selanjutnya menurut Gie dalam Siti Ma’sumah 

menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar seseorang antara lain:
41

 

1) Keteraturan dalam belajar. Pokok pangkal 

yang pertama dari cara belajar yang baik 

adalah keteraturan. Hanya dengan belajar 

secara teratur, maka siswa akan mencapai hasil 

belajar yang baik. Ia harus teratur mengikuti 

pelajaran. Membaca buku-buku pelajaran yang 

harus dilakukannya secara teratur.alat 

perlengkapan juga harus disimpan dan 

dipelihara secara teratur. 

2) Disiplin belajar. Dengan jalan disiplin belajar 

maka seorang siswa mencapai hasil yang baik. 

Berdisiplin akan membuat siswa memiliki 

kecakapan mengenai cara belajar yang baik 

sehingga memperoleh prestasi belajar yang 

baik pula. Disiplin belajar contohnya seperti 

konsisten belajar dari setelah pulang sekolah, 

konsisten dalam satu hari belajar minimal 2 

jam, tidak bermalasmalasan dalam 

mengerjakan tugas sekolah. 

3) Konsentrasi. Untuk mencapai prestasi yang 

baik maka diperlukan konsentrasi dalam 

belajar. Tanpa konsentrasi siswa tidak 
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mungkin akan menguasai pelajaran. Dalam 

belajar maka konsentrasi adalah pemusatan 

pikiran terhadap suatu  pelajaran dengan semua 

hal lainnya yang tidak berhubungan dengan 

pelajaran tersebut. 

Dalam penelitian ini keaktifan mengikuti BTQ 

merupakan faktor dari luar yaitu lingkungan sosial 

siswa. 

4. Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta 

penggunaan pengalaman.  

1. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

a) Pengembangan, meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan peserta didik kepada Allah 

SWT. Yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga. 

b) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup 

untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia 

dan akhirat. 

c) Penyesuaian mental yaitu untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya 
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baik lingkungan fisik maupun sosial sesuai 

dengan ajaran Islam. 

d) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan, kekurangan 

kekurangan, dan kelemahan-kelemahan 

peserta didik dalam keyakinan, pemahaman 

dan pengalaman ajaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

e) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal 

negatif dari lingkungannya yang dapat 

membahayakan dirinya dan dapat 

menghambat perkembangannya menuju 

manusia seutuhnya. 

f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan 

keagamaan secara umum, sistem dan 

fungsionalnya.  

g) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-

anak yang memiliki bakat khusus di bidang 

Agama Islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal.
42

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Membentuk peserta didik yang berakhlak 

mulia dengan cara memahami ajaran-ajaran Islam, 

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari.
43
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3. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

a) PAI mempunyai dua sisi kandungan, yakni 

sisi keyakinan dan sisi pengetahuan 

b)  PAI bersifat memihak dan tidak netral. 

c) merupakan pembentukan akhlak yang 

menekankan pada pembentukan hati nurani 

dan penanaman sifat-sifat ilahiah yang jelas 

dan pasti. 

d)  PAI bersifat fungsional. 

e)  PAI diarahkan untuk menyempurnakan 

bekal keagamaan peserta didik 

f) PAI dibeikan secara komprehensif.
44

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, 

maka dihasilkan kerangka berfikir yang berupa 

kerangka asosiatif: 

Variabel X1 : Kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib 

Variabel X2 : Keaktifan mengikuti BTQ 

Variabel Y : Prestasi belajar PAI 

1) Jika kedisiplinan melaksanakan sholat wajib baik, 

maka prestasi belajar PAI siswa baik. 

2) Jika kedisiplinan melaksanakan sholat wajib 

rendah, maka prestasi belajar PAI siswa rendah. 
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3) Jika keaktifan mengikuti BTQ baik, maka prestasi 

belajar PAI siswa baik. 

4) Jika keaktifan mengikuti BTQ rendah, maka 

prestasi belajar PAI siswa rendah. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.
45

 Berdasarkan landasan 

teori dan kerangka berfikir yang teah dijabarkan diatas, 

maka dapat dirumuskan hipotessis sebagai berikut:  

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan  

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Wonoasri 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Wonoasri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan 

penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan.
46

 

Selain itu rancangan penelitian juga diartikan sebagai 

pengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang 

valid yang sesuai dengan karakteristik variabel dengan 

tujuan penelitian. Pemilihan rancangan penelitian mengacu 

pada hipotesis yang akan diuji. 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berupa angka digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu. Untuk menganalisis data yang 

sudah terkumpul menggunakan analisis regresi, yaitu suatu 

model statistik yang mempelajari pola hubungan yang logis 

antara dua variabel atau lebih dimana salah satunya ada 

yang berlaku sebagai variabel dependen (variabel terikat) 

dan yang lainnya sebagai variabel independen (variabel 

bebas).
47

 

Adapun pengertian variabel itu sendiri adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja baik orang atau objek yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel itu 

sendiri ada dua macam yaitu:
48

 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel lain 

dalam hal ini adalah variabel dependen. Dalam 

penelitian ini, variabel independen ada dua yaitu 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib (X1) dan 

keaktifan mengikuti BTQ (X2). 

2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel lain, yang kemudian disebut 

dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, 

variabel dependennya adalah prestasi belajar PAI 

(Y). 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi seluruh 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang 

kita tentukan, jadi populasi berhubungan dengan data, bukan 

manusianya.
49

 Sedangkan menurut Sugiyono, populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya.
50

 Populasi berarti seluruh objek yang 

akan diteliti dengan jumah populasi yang besar. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas VII di 

SMPN 1 Wonoasri yang berjumlah 206 siswa. 

Tabel 3.1 

Jumlah siswa kelas VII SMPN 1 Wonoasri 

NO Kelas Jumlah Siswa 

1 VII A 32 Siswa 

2 VII B 32 Siswa 

3 VII C 32 Siswa 

4 VII D 32 Siswa 

5 VII E 32 Siswa 

6 VII F 23 Siswa 

7 VII G 23 Siswa 

Jumlah Seluruh Populasi 206 Siswa 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajarinya semua yang ada 

pada populasi, misalnuya keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi.
51

 Menurut Suharsimi Arikunto, 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 
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semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Tenik ini disebut 

dengan teknik sampel random atau sampel acak.
52

 Dalam 

penelitian ini mengambil sampel 25% dari 206 siswa yaitu 

51 siswa. 

Dalam pengambilan sampel ini, penelitian 

menggunakan teknik simple random sampling yaitu 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut.
53

 Jadi, sampel yang diperoleh dengan 

25% dari 206 siswa yaitu 51 siswa. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrumen untuk 

mengumpulkan data.
54

 Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib siswa mata pelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI) pada kelas VII  SMPN 1 Wonoasri, 

Madiun. 
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2. Data tentang keaktifan mengikuti BTQ siswa mata 

pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) pada kelas 

VII SMPN 1 Wonoasri, Madiun. 

3. Data tentang prestasi belajar siswa mata pelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI) pada kelas VII 

SMPN 1 Wonoasri, Madiun. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Vari

abel 
Sub Variabel Indikator Subjek Teknik 

Item 

sebelum 

uji coba 

Item 

Sesudah 

Uji Coba 

K
ed

is
ip

li
n

an
 m

el
ak

sa
n

ak
an

 s
h

o
la

t 
w

aj
ib

 

a.Disiplin 

waktu 

1. Masuk 

sebelum 

adzan 

Siswa/ 

siswi 

kelas VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angket 

1, 2 1, 2 

2.Datang tepat 

waktu 
3, 4 3, 4 

3.Pulang tepat 

waktu 
5, 6 5, 6 

b.Disiplin 

menegakkan 

aturan 

1.Tidak ada 

sanksi 

diskriminatif 

7, 8 7, 8 

2.Adanya 

penegakan 

keadilan 

9, 10, 

11 
9, 10 
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c.Disiplin 

sikap 

1.Menyadari 

diri dalam 

beribadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12, 13, 

14, 15 
12, 13 

2.Mengingatka

n temanya 

dalam waktu 

sholat 

16, 17 16, 17 

d.Disiplin 

dalam 

beribadah 

1.Ibadah 

adalah 

kebutuhan 

individu 

18, 19, 

20 
18, 19 

2.Disiplin 

dalam sholat 

berjama’ah 

21, 22 21, 22 

e.Pandai 

mengatur 

waktu 

1.Dapat 

memprioritas

kan ibadah 

wajib (sholat 

wajib) 

dibandingkan 

sholat sunnah 

dan makhruh 

23, 24 23, 24 

2.Dapat 

mengatur 

jadwal sholat 

sesuai 

waktunya 

25, 26, 

27 
25, 26 
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f.Tinggalkan 

sesuatu yang 

tidak 

bermanfaat 

1.Siswa 

dilarang 

begadang 

malam 

28, 29 28, 29 

2.Dilarang 

nonton tv 
30, 31 30, 31 

3.Mengobrol 

bersama 

temannya 

32, 33 32, 33 

4.Bermain HP 

tidak pada 

waktunya 

 

34, 35 34, 35 

K
ea

k
ti

fa
n

 m
en

g
ik

u
ti

 B
T

Q
 

a.Visual 

activities 

1.Adanya 

aktivitas 

membaca 

materi 

sebelum 

pelajaran 

dimulai 
Siswa/ 

siswi 

kelas VII 

Angket 

1, 2 1, 2 

2.Adanya 

aktivitas 

membaca 

kembali 

materi yang 

telah 

diajarkan 

3, 4 3, 4 
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3.Adanya 

aktivitas 

memperhatik

an penjelasan 

dari 

guru/teman 

5, 6 5, 6 

b.Oral 

activities 

1.Adanya 

aktivitas 

bertanya 

kepada 

guru/teman 

7, 8 7, 8 

2.Mengeluarka

n pendapat 
9, 10 9, 10 

3.Memberikan 

interupsi jika 

ada 

kesalahan 

penjelasan 

dari 

gru/teman 

11, 12 11, 12 

c.Listening 

activities 

1.Mendengark

an penjelasan 

dari 

guru/teman 

13, 14 13, 14 

2.Mendengark

an pendapat 

teman dalam 

diskusi 

kelompok 

15, 16, 

17 
15, 17 
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d.Writing 

activities 

1.Menyalin 

materi yang 

ditulis guru 

di depan 

kelas 

18, 19 18, 19 

2.Menulis 

kesimpulan 

dari 

penjelasan 

guru/teman 

Menulis 

tugas dari 

guru 

21, 22 21, 22 

3.Menulis 

tugas dari 

guru 

23, 24 23, 24 

e.Drawing 

activities 

Membuat 

peta konsep 

dari materi 

yang 

diajarkan 

25, 26 25, 26 

f.Motor 

activities 

Berpartisipas

i ketika 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 

27, 28 27, 28 

g.Mental 

activities 

1.Menanggapi 

pendapat 

guru/teman 

29, 30 30 
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2.Menjawab 

pertanyaan 

dari 

guru/teman 

31, 32 31, 32 

3.Dapat 

mengambil 

kesimpulan 

dari beberapa 

pendapat 

33, 34 33, 34 

h.Emotional 

activities 

1.Mengkritik 

pendapat 

teman yang 

melenceng 

dari tema 

35, 36 35, 36 

2.Membenarka

n jawaban 

teman 

37, 38 37,38 

3.Kondisi 

siswa saat 

pembelajaran 

berlangsung 

39, 40 39, 40 

P
re

st
as

i 
b

el
aj

ar
 P

A
I 

 

Hasil nilai 

raport PAI 

semester 

ganjil kelas 

VII SMPN 1 

Wonoasri 

Dokumen 

nilai 

raport 

Dokume

ntasi 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
55

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau 

cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak 

langsung bertanya jawab dengan responden).
56

 Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
57

  

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok 

orang terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah 

ditetapkan oleh peneliti yang kemudian disebut sebagai 

variabel penelitian. Variabel penelitian ini dijabarkan 

melalui dimensi menjadi sub variabel-sub variabel 

kemudian dijadikan indikator-indikator yang dapat dijadikan  

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan 

atau pernyataan yang berhubungan dengan variabel 

penelitian.
58

 

                                                 
55

 Ibid., 64. 
56

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 219. 
57

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 194. 
58

Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS , 73. 
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Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu skala 

tiga, skala empat, skala lima. Pada umumnya menggunakan 

skala dengan lima angka. Skala ini disusun dalam bentuk 

pernyataan yang diikuti oleh pilihan respons yang 

menunjukkan tingkatan.
59

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala likert 

tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi pertanyaan 

atau pernyataan, yaitu apakan narasi pertanyaan bersifat 

negatif (Unfavorable) atau narasi pertanyaannya bersifat 

positif (Favorable). Berikut ini pemberian skor untuk setiap 

jenjang skala likert baik itu pertanyaan yang positif ataupun 

yang negatif yang dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.3 

Skor Skala Likert 

POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-KADANG 2 KADANG-KADANG 3 

TIDAK PERNAH 1 TIDAK PERNAH 4 

 

2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

notulen rapat dan sebagainya.
60

 Metode dokumentasi ini 

                                                 
59

S. Eko Putro Widoyoko, Penelitian Hasil Pembelajaran di 

Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 151. 
60

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 231. 
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akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang 

SMPN 1 Wonoasri Madiun, struktur organisasi sekolah dan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah yang sudah 

dalam bentuk dokumen, terutama untuk mencari informasi 

prestasi belajar PAI berupa nilai raport kelas VII SMPN 1 

Wonoasri. 

3. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau 

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

obyek-obyek alam yang lain. 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari sebagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi dengan 

bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar. 

Dari segi proses pelaksanakan pengumpulan data, 

observasi dapat dibedakan menjadi participant observation 

(observasi berperan serta) dan non participant observation, 

selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka 
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observasi dapat dibedakan menjadi terstruktur dan tidak 

terstruktur.
61

 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik non 

participant observation, karena peneliti ingin mengamati 

bagaimana cara mengajar guru di kelas VII, bagaimana 

kegiatan pembelajaran PAI kelas VII, bagaimana situasi dan 

kondisi siswa kelas VII ketika mata pelajaran PAI,  serta 

bagaimana sarana dan parasana di SMPN 1 Wonoasri, 

Madiun. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan 

kegiatan setelah data seluruh responden atau sumber data 

lain terkumpul yang digunakan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan.
62

 Langkah ini diperlukan karena tujuan dari 

analisis data adalah untuk mengolah data tersebut menjadi 

informasi sehingga karakterisrik atau sifat-sifat datanya 

dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data maupun 

untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel (statistik).
63

 

                                                 
61

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 203-204. 
62

 Ibid., 
63

Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS...,93-94. 
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Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka 

teknik analisis data menggunakan statistik. Adapun analisis 

data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data 

yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid 

adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.
64

  

Secara mendasar, validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan 

mampu mengukur apa yang diukur. Suatu tes disebut valid 

apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak dan 

seterusnya diukur. Jadi validitas itu merupakan tingkat 

ketepatan tes tersebut dalam mengukur materi dan perilaku 

yang harus diukur. 

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur 

instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi product moment. Adapun rumusnya adalah: 

)2222 )()()((

))((

YYNXXN

YXXYN
Rxy




  

Keterangan: 

xyR
 : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah responden 

                                                 
64

 Sugiyono, Metode Penelitian, 363. 
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∑X  : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : Jumlah seluruh nilai Y 

XY : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Apabila Rxy ≥ rtabel , maka kesimpulannya item 

kuesioner tersebut valid. Apabila Rxy ≤ rtabel, maka 

kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak valid. Dalam 

hal analisis item ini, Masrur sebagaimana dikutip dari 

Sugiyono menyatakan “Teknik korelasi menentukan 

validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang 

paling banyak digunakan”. Selanjutnya dalam memberikan 

interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrur menyatakan 

:item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium 

(skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa 

item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi adalah 

jika r nya = 0,3”. Jadi jika korelasi antara butir dengan skor 

total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid.
65

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrument dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

  

                                                 
65

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...,274. 
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Tabel 3.4 

Uji Validitas 

Instrument Kedisiplinan Melaksanakan Sholat Wajib 

 

No. 

Item 
Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,4710348 0,396 VALID 

2 0,5209483 0,396 VALID 

3 0,4223358 0,396 VALID 

4 0,4948175 0,396 VALID 

5 0,4903582 0,396 VALID 

6 0,5909372 0,396 VALID 

7 0,4652197 0,396 VALID 

8 0,4652197 0,396 VALID 

9 0,4751845 0,396 VALID 

10 -0,0150815 0,396 TIDAK VALID 

11 0,480939 0,396 VALID 

12 0,457249 0,396 VALID 

13 0,5150828 0,396 VALID 

14 0,5029376 0,396 VALID 

15 0,2704031 0,396 TIDAK VALID 

16 0,5183314 0,396 VALID 

17 0,5189358 0,396 VALID 

18 0,5189358 0,396 VALID 

19 -0,0775324 0,396 TIDAK VALID 

20 0,5521099 0,396 VALID 

21 0,4926679 0,396 VALID 

22 0,5642082 0,396 VALID 
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Dari hasil uji validitas instrument diatas dapat 

disimpulkan bahwa untuk variabel kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dari 35 item terdapat 30 item 

yang dinyatakan valid dan 5 item dinyatakan tidak valid. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji 

variabel kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

  

23 0,4943686 0,396 VALID 

24 -0,438826 0,396 TIDAK VALID 

25 0,6071977 0,396 VALID 

26 0,5443841 0,396 VALID 

27 0,3810326 0,396 TIDAK VALID 

28 0,5248906 0,396 VALID 

29 0,4837151 0,396 VALID 

30 0,436661 0,396 VALID 

31 0,4583907 0,396 VALID 

32 0,6399569 0,396 VALID 

33 0,459797 0,396 VALID 

34 0,5551839 0,396 VALID 

35 0,5303659 0,396 VALID 
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Tabel 3.5 

Uji Validitas Instrumen Keaktifan Mengikuti BTQ 

No. 

Item 
Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,6202377 0,396 VALID 

2 0,6604043 0,396 VALID 

3 0,6402853 0,396 VALID 

4 0,6859742 0,396 VALID 

5 0,5293568 0,396 VALID 

6 0,5430424 0,396 VALID 

7 0,4384449 0,396 VALID 

8 0,4732803 0,396 VALID 

9 0,4244415 0,396 VALID 

10 0,5288966 0,396 VALID 

11 0,5295326 0,396 VALID 

12 0,582085 0,396 VALID 

13 0,5110123 0,396 VALID 

14 0,684084 0,396 VALID 

15 0,5387048 0,396 VALID 

16 0,5599076 0,396 VALID 

17 0,7319096 0,396 VALID 

18 0,7448483 0,396 VALID 

19 0,6324688 0,396 VALID 

20 0,7066989 0,396 VALID 

21 0,8511043 0,396 VALID 

22 0,5107742 0,396 VALID 
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Dari hasil uji validitas instrument diatas dapat 

disimpulkan bahwa untuk variabel keaktifan mengikuti BTQ 

dari 40 item terdapat 38 item yang dinyatakan valid dan 2 

item dinyatakan tidak valid. Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket untuk uji variabel keaktifan mengikuti BTQ 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

23 0,5693746 0,396 VALID 

24 -0,1280931 0,396 TIDAK VALID 

25 0,5675538 0,396 VALID 

26 0,4732765 0,396 VALID 

27 0,4683419 0,396 VALID 

28 0,489866 0,396 VALID 

29 0,574325 0,396 VALID 

30 0,4819628 0,396 VALID 

31 0,7419251 0,396 VALID 

32 0,7144326 0,396 VALID 

33 0,718039 0,396 VALID 

34 0,631821 0,396 VALID 

35 0,4931372 0,396 VALID 

36 0,4751782 0,396 VALID 

37 0,7064283 0,396 VALID 

38 0,4900761 0,396 VALID 

39 0,4900334 0,396 VALID 

40 -0,3804956 0,396 TIDAK VALID 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. 

Suatu tes dapat mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka 

pengertian reabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.
66 

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian 

ini dilakukan dengan Internal Consistency dilakukan dengan 

cara menentukan instrumen sekali saja, kemudian data yang 

diperoleh di analisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis 

data dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen. Dan dikatakan reliabel jika lebih dari r = 0,3.
67

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen yakni dengan 

menggunakan rumus varian. 

Rumus varian masing-masing item (σi
2) 

σi
2 = 

 xi
2

N
 - (

 xi

N
 )2 

Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

reliabilitasnnya, nilai Koefesien Alpha Cronbach (r11) 

dibandingkan dengan rtabel . Apabila nilai rtabel  ≥ rtabel , 

maka instrument penelitian dinyatakan reliabel. Berikut 

adalah rumus Koefesien Alpha Cronbach. 

r11  =  
k

k−1
  1 −  

 σi
2

σt
2   

 

                                                 
66

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002),86. 
67

Sugiyono, Metode Penelitian...,131. 
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Keterangan:  

r11  = koefisien reliabilitas tes 

k  = banyaknya butir item  

 σi
2 = total jumlah varian 

σt
2  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 

1 = bilangan konstanta. 

Dari hasil uji reliabilitas kedisiplinan melaksanakan 

sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ dapat 

disimpulkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel ”r” hitung Rtabel Keterangan 

X
1
 0,895 0,396 Reliabel 

X
2
 0,946 0,396 Reliabel 

 

3. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mrnguji apakah sampel 

penelitian ini dari populasi distribusi normal atau tidak. 

Teknik analisis ini menggunakan statistika dengan  

mencari nilai mean dan Standar Deviasi dengan rumus 

sebagai berikut: 

Rumus Mean: 

Mx  = 
 x

n
 

Rumus Standar Deviasi: 
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SDx  =  
 x2

n
− Mx

2  

Keterangan: 

Mx  dan My   : Mean atau rata-rata yang 

dicari 

 x  dan  y  : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) 

yang ada 

 n   : Jumlah observasi 

SDx  dan SDy   : Standar Deviasi 

 𝑥2 dan  𝑦2  : jumlah skor x dan y setelah 

terlebih dahulu      

dikuadratkan 

Mx
2 dan My

2 :Nilai rata-rata mean skor x 

dan y yang telah  

dikuadratkan 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk 

menentukan kedisiplinan melaksanakan sholat wajib, 

keaktifan mengikuti BTQ dan prestasi belajar PAI 

dikelompokkan ke dalam tiga rangking, yaitu rangking atas 

(kelompok yang tergolong baik),  rangking tengah 

(kelompok yang tergolong cukup/sedang), dan rangking 

bawah (kelompok yang tergolong rendah) dengan 

menggunakan patokan sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat baik 

b. Skor kurang dari Mean -1.SD adalah cukup/sedang 

c. Skor antara Mean -1.SD sampai Mean +1.SD adalah 

rendah.
68

 

                                                 
68

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2012), 175.  
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Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari 

frekuensinya dan hasilnya diprosentasikan dengan rumus:  

P = 
𝑓𝑖

𝑛
 x 100% 

Keterangan : 

P  : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N  : Number Of Cases.
69

 

4. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 1 dan 2  dengan menggunakan rumus regresi 

linier sederhana, karena dalam penelitian ini akan mencari 

pengaruh antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen. Sedangkan langkah-langkah yang diperlukan 

dalam analisis regresi linier sederhana adalah sebagai 

berikut:
70

 

y = β0+β1x+€  (model untuk populasi) 

ˆy= b0 + b1 𝒙  (model untuk sampel) 

Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

 b1 =  
  X1Y𝑛

𝑖=1  −𝑛𝑥𝑦    

  X1
2𝑛

𝑖=1
 −𝑛𝑥 2

 

 𝑏0 = 𝑦 − b1 𝑥         

 

 

                                                 
69

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2013), 20. 
70

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Satuan Pendidikan Praktik 

Dengan Menggunakan SPSS,123. 
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5. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel 

Bebas 

Teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 3 yaitu mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan BTQ  terhadap 

prestasi belajar PAI. Dalam penelitian ini menggunakan 

rumus regresi linier berganda, dan rumusnya adalah sebagai 

berikut:  

ŷ = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2  

𝑏1 = 
  𝑋2

2𝑛
𝑖=1    𝑋1𝑌𝑛

𝑖=1  −   𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌   𝑋1

𝑛
𝑖=1 𝑋2  

  𝑋1
2𝑛

𝑖=1    𝑋2
2𝑛

𝑖=1  −  𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑋2 

2  

𝑏2= 
  𝑋1

2𝑛
𝑖=1    𝑋2

𝑛
𝑖=1 𝑌 −  𝑋1𝑌𝑛

𝑖=1    𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑋2 

  𝑋1
2𝑛

𝑖=1    𝑋2
2𝑛

𝑖=1  −  𝑋1
𝑛
〱=1

𝑋2 
2  

𝑏0 = 
 𝑌−𝑛

𝑖=1 𝑏1  𝑋1−𝑛
𝑖=1 𝑏2  𝑋2

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Di mana : 

 𝑋1
2𝑛

𝑖=1  =  𝑥1
𝑛
𝑖=1 - 

  𝑋1
𝑛
𝑖=1  2

𝑛
 

 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  =  𝑥2
𝑛
𝑖=1 - 

  𝑥2
𝑛
𝑖=1  2

𝑛
 

 𝑋1
𝑛
𝑖=1 X2 =  𝑥1 𝑥2

𝑛
𝑖=1 - 

  𝑥1
𝑛
𝑖=1    𝑥2

𝑛
𝑖=1  

𝑛
 

 𝑋2
𝑛
𝑖=1 Y =  𝑥2 𝑦𝑛

𝑖=1 - 
  𝑥2

𝑛
𝑖=1    𝑦𝑛

𝑖=1  

𝑛
 

 𝑌2𝑛
𝑖=1  =  𝑦2

𝑛
𝑖=1 - 

  𝑦)2𝑛
𝑖=1  

𝑛
 

Keterangan:  

y : Variabel dependen 

ŷ : Hasil prediksi nilai y 
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𝑥 : Variabel independen 

𝑏0: Intercept populasi (nilai ŷ jika x = 0) 

𝑏1: Slope (angka/arah koefesien regresi) 𝑥1 

𝑏2 : Slope (angka/arah koefesien regresi) 𝑥2 
x : Mean dari penjumlahan variable x 

ȳ : Mean dari penjumlahan variable y 

n : Jumlah responden 

Untuk uji signifikan model dalam analisis regresi 

linier berganda dapat dilakukan dengan menggunakan tabel 

Anova (Analysis or Varians).  

Hipotesis : 

Ho: βi = 0 (kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib dan keaktifan mengikuti 

BTQ tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar 

PAI siswa kelas VII SMPN 1 

Wonoasri Madiun). 

Ha: βi ≠ 0 (kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib dan keaktifan mengikuti 

BTQ berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas VII SMPN 1 Wonoasri 

Madiun).  
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Tabel 3.7 

Analysis or Varians 

Dari perolehan hasil tabel anova, selanjutnya diujikan 

dengan rumus:  

F hitung = 
𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
  

F table = F α (P : n-P-1) 

Maka H0 ditolak jika F hitung ≥ F tabel 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh/koefesien determinasinya yaitu dihitung dengan 

rumus: 

 𝑅2 = 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 x 100% 

Dimana : 

R² → Koefisien determinasi / proposi 

keragaman /variabilitas total di sekitar nilai 

tengah ȳ yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen).
71
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Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Satuan 

Pendidikan Praktik Dengan Menggunakan SPSS...,115-130.  

Sumbe

r 

Varias

i 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regre

si 
P 

SSR =  𝑏0  𝑦 + 𝑏1  𝑥1 𝑦 +

𝑏2𝑎2𝑦−𝑦2𝑛 
MSR=

𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

Error n-P-1 
SSE= 𝑦2- 𝑏0  𝑦 +

𝑏1𝑥1𝑦+𝑏2𝑥2𝑦 
MSR=

𝑆𝑆𝑅

𝑛−2
 

Total n-1 
 

n

y
ySST

2

2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah singkat berdirinya SMP Negeri 1 

Wonoasri
72

 

Dalam sejarahnya sebelum SMP Negeri 1 Wonoasri 

dirintis, banyak anak dari desa yang hanya lulusan sekolah 

dasar saja, banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang yang  

lebih tinggi lagi,  dengan alasan karena jauhnya sekolahan 

yang harus ke kota, dan ingin ke kecamatan kare terbatas  

fasilitasnya, angkutannya dan medan areanya juga jauh yang 

sulitditempuh para anak, pemerintah mulai bergerak 

mendirikan sekolahan yang ada dipinggiran, mencari tempat 

dari tempat satu pindah tempat yang lain, mencari tempat 

yang  memadai dan para masyarakat setuju mendukungnya, 

dan pada awal tahun 1984 pemerintah mulai mendirikan 

sekolah tersebut di desa Sidomulyo kecamatan wonoasri, 

dengan menugaskan 10 guru.  

Ternyata setelah sekolah ini mulai aktif banyak 

masyarakat dan anak-anak yang minat bersekolah di SMPN 

1 Wonoasri, dengan alasan dekat. Dengan kondisi yang 

sangat sederhana sekolah  ini   mampu membantu 

pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan bidang 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 02/D/01-03/2018 

dalam lampiran skripsi ini. 
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pendidikan terus dicanangkan seiring dengan tuntunan 

dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

terhadap Tuhan yang Maha Esa.  

Akhirnya pada tahun 1999 sekolah itu menjadi Negeri, 

menjadi SMP Negeri 1 Wonoasri, perhatian pemerintah dan 

masyarakat di sekitarnya cukup membanggakan, hal 

tersebut dapat dilihat dari bentuk partisipasinya. Berbagai 

bentuk sumbangan baik moril maupun materiil, sehingga 

sampai saat ini SMP Negeri 1 Wonoasri memiliki gedung 

sendiri yang sudah bagus lengkap, luas dan memiliki  

gedung yang mampu untuk menampung siswa-siswi lebih 

dari 500. Banyak fasilitas-fasilitas  juga yang untuk 

mendukung program kegiatan belajar-mengajar. Di SMP 

Negeri 1 Wonoasri jumlah muridnya kurang lebih ada 628 

siswa di dominan dari daerah pedesaan. Walaupun 

bertempat didaerah pinggiran tetapi sekolah ini tak kalah 

bagusnya dengan sekolahan yang ada di daerah kota.  

Banyak siswa-siswi yang berprestasi ketika mengikuti 

perlombaan ditingkat kecamatan, kabupaten bahkan 

ditingkat nasional. Dan sekolahan ini berakreditasi A plus, 

dan sebagai lembaga sekolah terakreditasi tertinggi tingkat 

kabupaten Madiun. 
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2. Profil SMP Negeri 1 Wonoasri
73

 

Nama Sekolah :SMP Negeri 1 Wonoasri 

Alamat sekolah :Jl. Raya Wonoasri No. 78 

Kode Pos :63157 

Desa/ kelurahan :Wonoasri 

Kecamatan :Wonoasri 

Kabupaten / Kota :Madiun 

Provinsi :Jawa Timur 

Tahun berdiri :1984 

NSS :201050804050 

NPSN :20507757 

No. sertifikat :35201103.400002 

NPWP :00.415. 243 5-621.00 

Status Akreditasi :A 

Nomor Telepon :0351-383848 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 01/D/01-03/2018 dalam 

lampiran skripsi ini. 
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3. Letak Geografis SMP Negeri 1 Wonoasri
74

 

SMP Negeri 1 Wonoasri memiliki tempat di daerah 

pedesaan, terletak di kec. Wonoasri bagian selatan jarak dari 

pusat kecamatan itu 1 km dan jarak dari pusat OTODA 

sekitar 26 km. lokasi sekolah ini di Jl. Raya Wonoasri No 78 

No telepon (0351) 383848 kode pos 63157. 

Tetapi walaupun di terletak di wilayah pedesaan SMP 

Negeri 1 Wonoasri banyak di minati oleh masyarakat di 

sekitarnya, khususnya dari daerah pedesaan. 

4. Visi Dan Misi SMP Negeri 1 Wonoasri
75

 

1) Visi 

Unggul dalam prestasi, berbudaya, cinta 

lingkungan berlandaskan moral dan agama 

2) Misi 

a. Melaksanakan pengembangan SDM 

pendidikan. 

b. Melaksanakan pengembangan K-13 

c. Melaksanakan pengembangan proses 

pembelajaran. 

d. Melaksanakan pembelajaran yang berdasar  

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif 

dan Menyenangkan  ( PAIKEM) 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 06/D/01-03/2018 dalam 
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e. Melaksanakan pengembangan proses 

pembelajaran dengan menggunakan media 

audio visual. 

f. Melaksanakan pembelajaran dengan 

pendekatan CTL. 

g. Melaksanakan pengembangan sistem penilaian 

h. Melaksanakan pengembangan instrumen 

perangkat soal untuk berbagai evaluasi 

i. Melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan. 

j. Melaksanakan kegiatan ekstra yang berdasar 

bakat, minat dan keahlian peserta didik. 

k. Melaksanakan administrasi sekolah dengan 

baik dan memenuhi sarana pembelajaran. 

l. Melaksanakan pengembangan sarana dan 

prasarana. 

m. Melaksanakan peningkatan kedisiplinan guru 

dan karyawan 

n. Melaksanakan kerja sama yang harmonis 

dengan stake holder. 

o. Melaksanakan pengembangan pendidikan 

karakter bangsa melalui pendidikan tata krama, 

pebiasaan, estrakurikuler dan terintegrasi 

dalam kegiatan PBM 
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5. Struktur Organisasi
76

 

Struktur organisasi  merupakan suatu susunan dan 

hubungan antar komponen bagian-bagian dan posisi-posisi 

dalam suatu organisasi serta komponen-komponen dalam 

tiap organisasi memiliki ketergantungan. Sehingga dengan 

adanya struktur organisasi dalam sekolah akan memudahkan 

untuk menjalankan suatu kebijakan dari kepala sekolah 

kepada seluruh anggota warga sekolah dapat terlaksana 

dengan sebaik-baiknya. Adapun struktur organisasi SMP 

Negeri 1 Wonoasri. Untuk lebih lengkapnya terdapat pada 

lampiran 14. 

6. Keadaan Guru dan Staff Di SMP Negeri 1 

Wonoasri
77

 

Tenaga edukatif ( guru ) yang ada di SMP Negeri 1 

Wonoasri  sebanyak 48 orang. Dari jumlah tersebut yang 

berstatus PNS ada 41 sedangkan yang berstatus GTT ada 7 

orang.  

7. Keadaan Siswa SMP Negeri 1 Wonoasri  

Adapun banyaknya siswa-siswi kelas VII di SMP 

Negeri 1 Wonoasri terbagi sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Daftar Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Wonoasri 

Kelas 

Jumlah 

siswa 

putra 

Jumlah siswa 

putri 

Jumlah 

siswa 

VII A 15 13 28 

VII B 14 15 29 

VII C 16 14 30 

VII D 15 14 29 

VII E 16 14 30 

VII F 14 16 30 

VII G 17 13 30 

Jumlah 107 99 206 

Dari data siswa-siswi di SMP Negeri 1 Wonoasri 

diatas, menunjukkan bahwa  sekolah tersebut cukup 

diminati masyarakat di sekitar Wonoasri dan dari kecamatan 

lainnya. 
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8. Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP Negeri 1 

Wonoasri
78

 

Lampiran 23 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian 

adalah siswa kelas VII  IPS di SMPN 1 Wonoasri yang 

berjumlah 51 siswa. Pada bab ini akan dijelaskan masing-

masing variabel penelitian, yaitu tentang kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PAI  kelas VII. 

Dari data yang terkumpul selanjutnya peneliti sajikan secara 

deskriptif sebagai berikut. 

1. Deskripsi Data Kedisiplinan Melaksanakan sholat 

wajib  Siswa Kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri. 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini untuk 

memberikan gambaran tentang sejumlah data hasil 

penyekoran angket yang disebarkan kepada siswa kelas VII 

sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang ditetapkan. 

Selanjutnya, skor jawaban angket kedisiplinan siswa kelas 

VII di SMP Negeri 1 Wonoasri.dapat dilihat pada tabel 4.6 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Kedisiplinan Melaksanakan 

Sholat Wajib 

Skor kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib 

Frekuensi Prosentase 

48 1 2.0 

52 2 3.9 

56 2 3.9 

58 2 3.9 

59 1 2.0 

60 1 2.0 

61 1 2.0 

64 2 3.9 

65 2 3.9 

66 2 3.9 

67 2 3.9 

71 3 5.9 

72 1 2.0 

73 1 2.0 

74 3 5.9 

75 1 2.0 

76 1 2.0 

78 3 5.9 

79 2 3.9 

83 2 3.9 

84 1 2.0 

90 1 2.0 
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Secara terperinci penskoran jawaban angket dari seluruh 

responden dapat dilihat pada lampiran 9. 

2. Deskripsi Data Keaktifan mengikuti BTQ Siswa 

Kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri.  

Untuk memperoleh data tentang Kelas VII di SMP 

Negeri 1 Wonoasri. Peneliti menyebarkan angket kepada 

responden yang berjumlah 51 peserta didik. Adapun untuk 

skor angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, 

skor jawaban angket keaktifan mengikuti BTQ Kelas VII di 

SMP Negeri 1 Wonoasri dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai 

berikut: 

  

91 1 2.0 

92 1 2.0 

95 1 2.0 

96 1 2.0 

97 1 2.0 

99 2 3.9 

101 2 3.9 

103 1 2.0 

104 1 2.0 

107 1 2.0 

108 2 3.9 

Total 51 100.0 
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Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Keaktifan Mengikuti BTQ 

Skor Keaktifan Mengikuti 

BTQ Frekuensi Prosentase 

58 1 2.0 

70 1 2.0 

71 2 3.9 

73 1 2.0 

74 1 2.0 

81 3 5.9 

82 2 3.9 

87 2 3.9 

88 4 7.8 

90 1 2.0 

95 1 2.0 

97 2 3.9 
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98 2 3.9 

100 1 2.0 

102 3 5.9 

105 1 2.0 

108 2 3.9 

109 1 2.0 

110 1 2.0 

112 2 3.9 

113 4 7.8 

114 1 2.0 

115 1 2.0 

118 1 2.0 

119 1 2.0 

120 1 2.0 

121 1 2.0 



78 

 

 

 

123 1 2.0 

127 1 2.0 

131 1 2.0 

132 1 2.0 

134 1 2.0 

137 1 2.0 

142 1 2.0 

Total 51 100.0 

Secara terperinci penskoran jawaban angket dari 

seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 10. 

3. Deskripsi Data Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di 

SMP Negeri 1 Wonoasri. 

Untuk memperoleh data tentang prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI dapat diperoleh dari nilai UAS. 

Dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Skor angket Prestasi Belajar Siswa 

No 

Skor 

Prestasi 

Belajar 

Siswa 

Jumlah 

Frekuensi 
Prosentase 

1 89 9 17.6 

2 88 5 9.8 

3 87 10 19.6 

4 86 9 17.6 

5 85 14 27.5 

6 84 1 2.0 

7 83 2 3.9 

8 82 1 2.0 

Jumlah 51 100% 

Secara terperinci penskoran jawaban angket dari 

seluruh responden dapat dilihat pada lampiran 11. 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data tentang Tingkat Kedisiplinan 

Melaksanakan Sholat Wajib pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri. 

        Untuk menganalisa tingkat Kedisiplinan 

Kedisiplinan Melaksanakan Sholat Wajib pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII  di SMP Negeri 1 Wonoasri. 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

       Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga 

tingkatan dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Patokan yang digunakan untuk 

menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah sebagai 

berikut: Analisis dalam tingkat kedisiplinan dalam 

penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program 

SPSS versi 16. Adapun hasilnya sebagai berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1) : kedisiplinan  

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel Lampiran 14 hasil perhitungan minitab versi 

16 untuk uji normalitas variabel (X1) kedisiplinan 

diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 77,82. Dan 

untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 
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16,69. Untuk menentukan tingkatan kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib  tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan 

Kedisiplinan melaksanakan sholat wajib pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri 

termasuk kategori tinggi. 

b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan 

Kedisiplinan melaksanakan sholat wajib pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri 

termasuk kategaori rendah. 

c) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + 

SDx adalah Kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib pada Mata Pelajaran PAI kelas VII di SMP 

Negeri 1 Wonoasri termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 77,82+ 1 (16,69) 

 = 77,82 + 16,69 

= 94,118 

= 94(dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 77,82- 1 (16,69) 

 = 77,82- 16,69 

= 60,702 

= 61(dibulatkan) 
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Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih 

dari 94 dikategorikan tingkat kedisiplinan tinggi, sedangkan 

skor 94-61  dikategorikan tingkat kedisiplinan sedang dan 

skor kurang dari 61 dikategorikan tingkat  kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

kedisiplinan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Tingkat Kedisiplinan Melaksanakan Sholat 

Wajib 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih 

dari 94 

12 23% Tinggi 

2 94-61 30 59% Sedang 

3 Kurang 

dari 61 

9 18% Rendah 

Jumlah 51 100 %  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan Kedisiplinan melaksanakan sholat wajib pada 

Mata Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 12 

responden (23%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 30 responden (59%), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 9 responden (18%). Dengan 
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demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

Kedisiplinan Kedisiplinan melaksanakan sholat wajib pada 

Mata Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri 

adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya 59%. 

2. Analisis Data tentang Tingkat Keaktifan 

mengikuti BTQ pada Mata Pelajaran PAI kelas 

VII di SMP Negeri 1 Wonoasri 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Keaktifan 

mengikuti BTQ 

b. Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel Lampiran 15 hasil perhitungan 

minitab versi 16 untuk uji normalitas variabel 

(X2) keaktifan mengikuti BTQ diperoleh 

Mean atau rata-rata  sejumlah 101,6.Dan 

untuk hasil SD atau Standar Deviasi 

diperoleh sejumlah 19,60.  Untuk 

menentukan tingkatan keaktifan mengikuti 

BTQ siswa  tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah 

tingkatan Keaktifan mengikuti BTQ 

pada Mata Pelajaran PAI kelas VII di 

SMP Negeri 1 Wonoasri termasuk 

kategori tinggi. 
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2) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah 

Keaktifan mengikuti BTQ pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 

1 Wonoasri termasuk kategaori rendah.. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai 

dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

Keaktifan mengikuti BTQ pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 

1 Wonoasri termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx  = 101,6+ 1 (19,60) 

 = 101,6+ 19,60 

 = 121,171 

 = 121 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx   = 101,6- 1 (19,60) 

 = 101,6- 19,60 

   = 81,969 

= 82 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih 

dari 121 dikategorikan tingkat keaktifan mengikuti BTQ, 

sedangkan skor 121-82 dikategorikan tingkat keaktifan 

mengikuti BTQ  sedang dan skor kurang dari 82 

dikategorikan tingkat keaktifan mengikuti BTQ rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat keaktifan 

mengikuti BTQ siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Kategorisasi Keaktifan mengkuti BTQ  

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih 

dari 121 

10 20% Tinggi 

2 121-82 33 65% Sedang 

3 Kurang 

dari 82 

8 16% Rendah 

Jumlah 51 100 %  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan Keaktifan mengikuti BTQ pada Mata Pelajaran 

PAI kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 10 responden (20%), 

dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 33 

responden (65%), dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 8 responden (16%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa Keaktifan mengikuti 

BTQ pada Mata Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri adalah sedang karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 65%. 
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3. Analisis Data tentang prestasi Belajar Siswa 

Mata Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel dependen (Y): Prestasi Belajar Siswa 

b. Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel lampiran 16 hasil perhitungan 

minitab versi 16 untuk uji normalitas variabel 

(Y) hasil belajar  diperoleh Mean atau rata-rata  

sejumlah 85,33.  Dan untuk hasil SD atau 

Standar Deviasi diperoleh sejumlah 2,338. 

Untuk menentukan tingkatan prestasi belajar  

tinggi, sedang, dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah 

tingkatan prestasi belajar siswa pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah 

tingkatan prestasi belajar siswa pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri termasuk kategori rendah. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai 

dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

prestasi belajar siswa Mata Pelajaran PAI 

kelas VII di SMP Negeri 1 Wonoasri 
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termasuk kategori sedang. Adapun 

perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx  = 85,33+ 1 (2,338) 

  = 85,33+ 2,338 

  = 87,668 

  =  88 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx  = 85,33– 1 (2,338) 

  = 85,33– 2,338 

  = 82,992 

  =  83 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih 

dari 88 dikategorikan prestasi belajar siswa  tinggi, 

sedangkan skor 88-83 dikategorikan prestasi belajar siswa 

sedang dan skor kurang dari 83 dikategorikan prestasi 

belajar rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil prestasi 

siswa  dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Prestasi Belajar Siswa 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih 

dari 88 

14 27% Tinggi 
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2 88-83 36 71% Sedang 

3 Kurang 

dari 83 

1 2% Rendah 

Jumlah 51 100 %  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan prestasi belajar siswa pada Mata Pelajaran PAI 

kelas VII di SMP Negeri Wonoasri dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 14 responden (27%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 36 responden 

(71%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 1 responden (2%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa pada 

Mata Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri Wonoasri 

adalah  sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya 71%. 

4. Uji Normalitas  

       Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui data yang telah diperoleh peneliti dalam 

penelitian itu termasuk data yang berdistribusi normal atau 

tidak.
79

 Dalam  penelitian  ini penulis dibantu dengan 

aplikasi SPSS versi 16. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

pada uji normalitas yang didasarkan pada output SPSS versi 

                                                 
        

79
 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta Pustaka Felicha, 

2011), 206. 
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16 dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama  dengan 

membandingkan  kormogorov – smirnov (KS) hasil 

perhitungan dan tabel kormogorov smirnov (KS) . Apabila 

KS >  KS1-a’ maka Ho diterima atau sampel berasal dari 

populasi berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila KS < 

KS1-a’ maka H0 ditolak atau sampel tidak berasal dari 

sampel yang berdistribusi normal. Kedua, dengan 

membandingkan P-Value. Pada SPSS 16  apabila  P-Value  

> 0,150 maka Ho diterima atau sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila P-Value < 

0,150 maka Ho ditolak atau sampel tidak berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.
80

. Untuk menghindari 

kesalahan dalam penelitian maka peneliti menggunakan 

tabel Uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS  versi 16. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas dengan Aplikasi Minitab Versi 16  

Variabel N Kriteria Pengujian Ho Keterangan 

X1 51 P-Value > 0,150 Berdistribusi 

normal 

 X2  51 P-Value > 0,150 Berdistribusi 

normal 

Y  51 P-Value > 0,150 Berdistribusi 

normal 

                                                 
80

Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: 

Aura Pusta, 2014), 123 
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Dari hasil uji normalitas menggunakan aplikasi 

minitab masing-masing variabel X1, X2 dan Y mempunyai 

P-Value > 0,150 dan bisa dikatakan semua berasalah dari 

populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

penggunaan statistika regresi untuk pengujian hipotesis 

dapat dilanjutkan. Adapun hasil dari penghitungan uji 

normalitas secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 15, 

16, dan 17. 

5. Uji Regresi Sederhana 

a) Analisis Data tentang Kedisiplinan 

Melaksanakan Sholat Wajib terhadap Prestasi 

Belajar PAI SMPN 1 Wonoasri 

Untuk menganalisis data tentang kedisiplinan 

melaksanakan sholat terhadap prestasi belajar PAI 

SMPN 1 Wonoasri. Adapun hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Pengaruh Kedisiplinan Melaksanakan Sholat Wajib 

terhadap Prestasi Belajar PAI SMPN 1 Wonoasri 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 5.603 1 5.603 1.846 .181
a
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Residual 148.750 49 3.036   

Total 154.353 50    

a. Predictors: (Constant), Kedisiplin 

b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

Dari tabel ANOVA diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 1,846. Sedangkan untuk mencari Ftabel  dapat dilihat 

pada distribusi F, dengan menggunakan rumus:  

Ftabel = F𝛼 (n-2) 

 = F0,05(49) = 4,03 

Maka kedisiplinan melaksanakan sholat wajib 

terhadap prestasi belajar PAI SMPN 1 Wonoasri. 

Tabel 4.10 

 Pengaruh Kedisiplinan Melaksanakan Sholat Wajib 

Terhadap Prestasi Belajar PAI SMPN 1 Wonoasri 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .191
a
 .036 .017 1.742 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .191
a
 .036 .017 1.742 

a. Predictors: (Constant), Kedisiplin 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai pengaruh(R) 

antara kedisiplinan melaksanakan sholat wajib terhadap 

prestasi belajar PAI SMPN 1 Wonoasri yaitu sebesar 0,036 

artinya besarnya presentase adalah 36%. 

b) Analisis Data tentang Keaktifan BTQ 

terhadap prestasi belajar PAI SMPN 1 

Wonoasri 

Untuk menganalisis data tentang kedisiplinan 

melaksanakan sholat terhadap prestasi belajar PAI SMPN 1 

Wonoasri. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Pengaruh Keaktifan Mengikuti BTQ Terhadap Prestasi 

Belajar PAI SMPN 1 Wonoasri 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 7.841 1 7.841 2.622 .112
a
 

Residual 146.512 49 2.990   

Total 154.353 50    

 a. Predictors: (Constant), Keaktifan 

 b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar 

Dari tabel ANOVA diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 2,622. Sedangkan untuk mencari Ftabel  dapat dilihat 

pada distribusi F, dengan menggunakan rumus:  

Ftabel = F𝛼 (n-2) 

 = F0,05(49) = 4,03 

Maka keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi 

belajar PAI SMPN 1 Wonoasri. 
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Tabel 4.12 

Pengaruh Keaktifan Mengikuti BTQ Terhadap Prestasi 

Belajar PAI SMPN 1 Wonoasri 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .225
a
 .051 .031 1.729 

 a. Predictors: (Constant), Keaktifan 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R) 

antara keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar 

PAI SMPN 1 Wonoasri yaitu sebesar 0,051 artinya besarnya 

presentase adalah 51%. 

c) Analisis Data tentang Pengaruh Kedisiplinan 

Melaksanakan Sholat Wajib dan Keaktifan 

Mengikuti BTQ  terhadap Prestasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

Untuk menganalisis pengaruh kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ  

terhadap prestasi belajar siswa pada Mata Pelajaran PAI, 

peneliti menggunakan regresi linear berganda. Adapun 

hasilnya pada tabel berikut: 
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Tabel 4.13 

Analisis Regresi Linier Berganda 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 64.674 2 32.337 7.023 .002
a
 

Residual 221.012 48 4.604   

Total 285.686 50    

 a. Predictors: (Constant), keaktifan, kedisiplinan 

 b. Dependent Variable: prestasi_belajar 

Dari tabel ANOVA di atas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 7,023Sedangkan untuk mencari Ftabel dapat dilihat 

pada tabel distribusi F, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F𝛼 (n-2) 

 = F0,05(49) = 4,03 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis yang ada, 

dapat disimpulkan bahwa Fhitung (7,023) ≥ Ftabel (4,03), 

artinya Ho ditolak/ Ha diterima. Hal ini berarti kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ  
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terdapat pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa pada Mata Pelajaran PAI kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri. 

Tabel 4.14 

Kedisiplinan Melaksanakan Sholat Wajib dan Keaktifan 

Mengikuti BTQ  terhadap Prestasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran PAI 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .476
a
 .226 .194 2.146 

 a. Predictors: (Constant), keaktifan, kedisiplinan 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai pengaruh (R) 

antara kedisiplinan melaksanakan sholat wajib (X1) dan 

keaktifan mengikuti BTQ  (X2) terhadap prestasi belajar 

siswa (Y) pada  mata pelajaran PAI yaitu sebesar 0,226 

artinya besarnya prosentase pengaruh kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan  mengikuti BTQ  

terhadap prestasi PAI siswa kelas VII SMPN 1 Wonoasri, 

Madiun sebesar 22,6%. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan  

1. Pengaruh Kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib terhadap Prestasi Belajar pada Mata 

Pelajaran PAI kelas VII  di SMP Negeri 1 

Wonoasri 

Adapun dari hasil perhitungan regresi sederhana 

mengenai pengaruh kedisiplinan melaksanakan sholat wajib 

terhadap prestasi belajar PAI, diperoleh nilai Fhitung (1,846) ≥ 

dari Ftabel (0,43) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini 

berarti berarti kedisiplinan melaksanakan sholat wajib 

mempunyai pengaruh terhadap pretasi belajar PAI sebesar 

36%. 

2. Pengaruh Keaktifan mengikuti BTQ terhadap 

Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PAI kelas 

VII  di SMP Negeri 1 Wonoasri 

Adapun dari hasil perhitungan regresi sederhana 

mengenai pengaruh keaktifan mengikuti BTQ terhadap 

prestasi belajar PAI, diperoleh nilai Fhitung (7.023) lebih 

besar dari Ftabel (0,43) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal 

ini berarti berarti keaktifan mengikuti BTQ mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar PAI sebesar 51%. 
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3. Pengaruh Kedisiplinan Melaksanakan Sholat 

Wajib dan Keaktifan Mengikuti BTQ terhadap 

Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PAI kelas 

VII  di SMP Negeri 1 Wonoasri 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda 

tentang kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar siswa 

diperoleh Fhitung (7,023) ≥ Ftabel (4,03) sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ  

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI  kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri sebesar 22,6%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan keaktifan 

mengikuti BTQ terhadap prestasi belajar PAI pada kelas VII 

SMPN 1 Wonoasri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada pengaruh kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib terhadap prestasi belajar PAI, dimana 

diperoleh nilai Fhitung (1,846) ≥ dari Ftabel (0,43) 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib 

mempunyai pengaruh terhadap pretasi belajar PAI 

sebesar 36%. 

2. Ada pengaruh keaktifan mengikuti BTQ terhadap 

prestasi belajar PAI, dimana peroleh nilai Fhitung 

(7.023) lebih besar dari Ftabel (0,43) sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti keaktifan 

mengikuti BTQ mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi belajar PAI sebesar 51%. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan 

melaksankan sholat wajib dan keaktifan mengikuti 

BTQ  (X1X2) terhadap prestasi belajar PAI (Y) 

dimana dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

berganda tentang kedisiplinan melaksanakan sholat 

wajib dan keaktifan mengikuti BTQ  terhadap 

prestasi belajar diperoleh Fhitung (7,023) ≥ dari Ftabel 
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(4,03) sehingga Ho ditolak/ Ha diterima. Hal ini 

berarti kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ  terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI  kelas VII di SMP Negeri 1 

Wonoasri sebesar 22,6%. 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan pengaruh kedisiplinan 

melaksanakan sholat wajib dan keaktifan mengikuti BTQ 

terhadap prestasi belajar PAI pada kelas VII SMPN 1 

Wonoasri. Maka peneliti memberikan beberapa saran, antara 

lain: 

1. Bagi Madrasah 

Hendaknya bekerjasama dengan orangtua atau 

wali murid siswa dalam memberikan bimbingan kepada 

siswa untuk meningkatkan kedisiplinan dan keaktifan 

sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. 

2. Bagi guru 

Guru diharapkan bersikap tegas dalam 

menerapkan peraturan dan hukumannya apabila ada 

siswa yang melanggar peraturan terutama yang 

menyangkut hal kedisiplinan dan keaktifan di sekolah. 

3. Bagi Siswa  

Siswa membiasakan diri untuk bersikap disiplin 

dan aktif baik di sekolah maupun di rumah agar 

mempermudah prestasi yang meningkat. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya demi peningkatan kualitas 

lembaga pendidikan, penulis menyarankan bahwa 

perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui factor intern dan eksternal lain yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kecuali 

kedisiplinan melaksanakan sholat wajib dan 

keaktifan mengikuti BTQ. 
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