
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Oleh 

karena itu pendidikan hendaknya dikelola, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Hal ini bisa tercapai bila peserta didik belajar sesuai dengan kurikulum dan 

mendapatkan hasil belajar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan konteks 

Pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional(Permen Diknas RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Guru dan Dosen) yang menggariskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Menurut Martini Jamaris (2013: 2) Pendidikan merupakan usaha yang 

dilakukan secara sadar dalam rangka membimbing dan mengarahkan 

perkembangan anak ke arah dewasa. Dewasa, artinya bertanggungjawab 

terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya dan negaranya. 

Selanjutnya bertanggungjawab terhadap segala resiko dari sesuatu yang telah 

menjadi pilihannya.  

 

Sedangkan pendidikan menurut Oemar Hamalik (2011: 3) Pendidikan adalah 

suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya 

untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat.  

 

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia 
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(peserta didik) dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran, 

sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal dan pendidikan yang baik, maka harus 

terjadi proses pembelajaran.  

Yang dimaksud dengan pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan 

oleh guru (pendidik) agar terjadi proses pembelajaran pada siswa secara 

maksimal. Belajar merupakan proses unsur kesengajaan, terjadi dimana saja dan 

kapan saja sesuai dengan adanya pendorong baginya untuk belajar yang dapat 

menentukan berhasil atau tidak terwujudnya tujuan pendidikan. Dalam proses 

belajar hendaklah diperhitungkan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat 

belajar dengan baik atau siswa dapat termotivasi untuk mengikuti pelajaran 

dengan baik, karena dengan termotivasinya anak untuk belajar maka prestasi yang 

dicapai akan lebih baik. 

Berkenaan dengan pernyataan tersebut menurut Mc Donald yang dikutip 

oleh Sardiman (2010: 73) bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

aktivitas terhadap adanya tujuan.  

Sejalan dengan hal ini seorang guru harus memotivasi siswanya agar 

mereka tertarik dan semangat dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya 

yang dilakukan oleh guru-guru SMA Negeri 26 Bandung untuk memotivasi siswa 

di sekolah adalah dengan mengadakan kegiatan membaca Al-Quran sebelum 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dimulai, khususnya pada hari Jumat. 
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Membaca Al-Quran (Juz 30) dilaksanakan sebelum pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dimulai dengan ketentuan waktu sekitar 15 menit sebelum pelajaran 

dimulai, yaitu pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.15. Pada hari Jumat 

membaca Al-Quran dimulai dengan ketentuan waktu 1 jam pelajaran sebelum 

pelajaran dimulai, yaitu pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.45. Adapun 

cara pelaksanaan membaca Al-Quran Juz 30yaitu para siswa membaca bersama-

sama dipimpin/diawasi oleh guru atau wali kelas. 

Kegiatan pembacaan Al-Quran Juz 30 ini dimaksudkan agar siswa 

semakin termotivasi terhadap pelajaran sekolah khususnyapada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan Huda (petunjuk) bagi kita 

semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana dalam Q.S Al-

Baqarah: 2 Allah berfirman:  

                    

“Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang 

bertakwa”. 

Maka dari itu sudah kewajiban bagi kita selaku umat Muslim untuk bisa 

membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkanpemikiran di atas, apabila melihat kondisi sebenarnya 

berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMA Negeri 26 Bandung, bahwa 

fenomena aktivitas siswa mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran sebelum 

pelajaran dimulai cukup bagus. Hal ini terlihat sebagian siswa ada yang hafal dan 

selalu membacakan surat yang sering mereka baca khususnya surat-surat pendek. 
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Sementara disisi lain motivasi belajar siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam masih rendah. Hal ini terlihat dari cukup banyak siswa yang kurang 

semangat dalam belajar, serta kurang memperhatikan ketika pembelajaran 

berlangsung. Dengan demikian hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

aktivitas siswa mengikutipembiasaan membaca Al-Quran dengan motivasi belajar 

mereka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk menelitinya, apakah ada 

hubungan antara aktivitas siswa mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran 

dengan motivasi belajar mereka pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dengan demikian latar belakang tersebut menarik untuk diadakan penelitian yang 

dituangkan dalam judul: “AKTIVITAS SISWA MENGIKUTI PEMBIASAAN 

MEMBACA AL-QURAN HUBUNGANNYA DENGAN MOTIVASI BELAJAR 

MEREKA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

(Penelitian di Kelas X SMA Negeri 26 Bandung)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini 

dirumuskan beberapa permasalahan yang dikaji yaitu: 

1. Bagaimana realitas aktivitas siswa kelas X SMA Negeri 26 Bandung 

mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran? 

2. Bagaimana realitas motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 26 

Bandung pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
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3. Bagaimana hubungan antara aktivitas siswa kelas X SMA Negeri 26 

Bandungmengikuti pembiasaan membaca Al-Quran dengan motivasi 

belajar mereka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui realitas aktivitas siswa kelas X SMA Negeri 26 

Bandung mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran. 

2. Untuk mengetahui realitas motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 26 

Bandung pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara aktivitas siswa kelas X SMA Negeri 

26 Bandung mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran dengan motivasi 

belajar mereka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

D. Kerangka Pemikiran 

Pada hakikatnya pendidikan adalah belajarnya anak didik, karena dalam 

belajar mengajar yang menjadi subjek dan objek adalah anak didik itu sendiri. 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Syaiful Bahri Djamarah (2006: 38) bahwa 

inti dari proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam 

mencapai suatu tujuan pengajaran. Sedangkan tujuan pengajaran akan tercapai 

apabila anak didik berusaha secara aktif untuk mencapainya baik dari segi fisik 

maupun mental. Jika salah satunya tidak tercapai dalam arti anak didik kurang 

aktif dari segi fisik ataupun mentalnya, maka kemungkinan besar tujuan 

pengajaran tidak tercapai, itu sama halnya anak didik tidak belajar, karena anak 

didik tidak merasakan perubahan. Padahal kegiatan belajar pada hakikatnya 
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adalah adanya perubahan dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan 

aktivitas belajar. 

Ciri-ciri interaksi belajar-mengajar salah satunya ditandai dengan adanya 

aktivitas siswa. Sebagai konsekuensi, bahwa siswa merupakan sentral, maka 

aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi belajar-

mengajar Edi Suardi (1980) yang dikutip oleh Sardiman (2010: 15). 

Jadi yang dimaksud aktivitas siswa adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

siswa dalam memahami, mengerjakan yang telah diamati dan dipelajari sesuai 

dengan kekuatan dayanya. Adapun indikator dari aktivitas siswa adalah seperti 

yang diungkapkan oleh Sardiman A.M (2010: 101) yaitu sebagai berikut: 

1. Visual Activities, yang termasuk didalamnya misalnya: membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing Activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor Activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model merevasi, bermain, berkebun, 

berternak. 
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7. Mental Activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional Activities,seperti: meneruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, gugup, dan tenang. 

 Aktivitas yang dilaksanakan tentunya mempunyai rentang waktu, semakin 

tinggi intensitas waktu maka akan berpengaruh pada pembiasaan. Pembiasaan 

adalah sebuah upaya sehingga terjadinya sebuah kebiasaan.Makna kebiasaan 

berasal dari kata biasa, mengandung arti sering melakukan. Menurut Burghardt 

seperti yang dikutip oleh Muhibbin Syah (2010: 116) kebiasaan itu timbul karena 

proses penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang 

berulang-ulang. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka jika suatu perbuatan 

atau tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama, 

akan menjadi suatu kebiasaan. Serta kebiasaan yang baik akan menghindarkan 

dari kecenderungan untuk berbuat salah, karena sudah terbiasa untuk berbuat baik. 

Serta dari pernyataan tersebut dapat diambil beberapa indikator yaitu membaca 

berulang-ulang dan rutin dilakukan.   

 Dengan demikian dapat disimpulkan pembiasaan merupakan prosedur 

yang terjadi sehingga menjadi kebiasaan. Adapun ciri-ciri sikap yang sudah 

menjadi kebiasaan menurut A.N. Firdaus yang dikutip oleh Imam Bukhari (2010: 

97) adalah sebagai berikut: 

1. Relatif menetap 

2. Tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi 
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3. Bukan merupakan proses kematangan, tetapi sebagai hasil pengalaman atau 

belajar 

4. Tampil secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus yang sama 

Dalam pembentukan kebiasaan membaca, menurut DP. Tampubolon 

(2008: 228) dapat dilihat dari dua aspek yaitu, minat (perpaduan antara keinginan, 

kemauan, dan motivasi) dan keterampilan membaca. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kebiasaan membaca, dalam hal ini membaca Al-Quran ialah 

kegiatan yang seharusnya mendarah daging pada diri seorangmuslim.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, nilai-nilai ajaran Islam tentunya 

terkandung pada Al-Quran.Secara terminologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa 

Arab yang merupakan bentuk kata benda (masdar) dari kata qara’a. kata qara’a 

memiliki arti „membaca‟ atau „mengumpulkan‟. Adapun secara terminologis, Al-

Quran berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara 

berangsur-angsur dengan perantara Malaikat Jibril, yang diriwayatkan secara 

mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Dengan definisi ini kita dapat 

melihat dengan jelas batasan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang tak 

lekang ditelan zaman dari dunia-akhirat, fungsinya adalah sebagai pedoman hidup 

bagi manusia untuk menjalani kehidupan.  

Merujuk pada Q.S. Al-Baqarah: 2 

          

“Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang 

bertakwa”. 
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 Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa untuk menempuh 

jalan yang benar, sebagaimana Firman Allah: 

      

Artinya: “Tunjukilah Kami jalan yang benar”. (Q.S. Al-Fatihah: 6) 

Karena dengan Huda (petunjuk) akan melahirkan orang yang benar. Ciri-ciri 

Orang yang benar adalah menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang 

lain. 

Hidup manusia di bumi ini untuk menjadi orang yang benar. Kalau ia 

menjadi guru, guru yang benar, kalau ia menjadi pedagang, pedagang yang benar, 

kalau ia menjadi politisi, politisi yang benar.  

Pemberian motivasi terhadap siswa dalam proses pembelajaran adalah 

penting dilakukan sebagai acuan untuk meningkatkan belajar siswa. “Motivasi 

berpangkal dari kata “motif” yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

tercapainya suatu tujuan” (Pupuh Fathurrahman dan M. Sobry Sutikno, 2009: 19). 

D     Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. Motivasi sangat 

diperlukan di dalam kegiatan belajar sebab seseorang yang tidak mempunyai 

motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar (Pupuh 

Fathurrahman dan M. Sobry Sutikno, 2009: 19). 
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Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Gleitman dan Reber yang 

dikutip Muhibbin Syah (2010: 134) motivasi ialah keadaan internal organisme, 

baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu, dalam 

pengertian ini motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku 

secara terarah. Demikian juga dengan yang diungkapkan oleh Ngalim Purwanto 

(2010: 71) motivasi yaitu suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah 

laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Sardiman (2010: 85) bahwa fungsi dari motivasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat. Maka motivasi sebagai penggerak dari 

setiap kegiatan yang dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan artinya mengarahkan perbuatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan artinya menyeleksi perbuatan, mana yang bermanfaat 

bagi tujuan dan yang tidak.  

Pemberian motivasi dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam 

melakukan kegiatan khusunya pada proses pembelajaran. Dalam proses belajar 

mengajar, motivasi adalah satu aspek yang dibutuhkan oleh siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajarnya untuk tercapainya hasil belajar sesuai yang 

diharapkan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi belajar. Dalam kaitan ini 

Muhibbin Syah (2010: 129) menyatakan: 
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1. Faktor internal (ada dalam diri siswa), seperti keadaan atau kondisi jasmani 

dan rohani siswa. 

2. Faktor eksternal (ada di luar diri siswa), seperti kondisi lingkungan sekitar 

siswa, sarana dan prasarana, guru, keluarga, dan teman. 

3. Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa untuk melakukan 

kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran. 

Faktor-faktor tersebut jelas akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar 

siswa yang berimplikasi pada motivasi belajar siswa di sekolah. Jadi, motivasi itu 

dilihat dari beberapa faktor tersebut. Salah satu motivasi yang ditimbulkan dari 

faktor ini adalah dengan pembiasaan membaca Al-Quran. Motivasi ini memiliki 

peranan yang sangat penting bagi siswa yang dapat mendorong siswa tertarik 

sehingga mau dan senang belajar, sebaliknya jika siswa tidak termotivasi maka 

menyebabkan siswa malas dan enggan belajar.  

Motivasi tidak dapat diamati secara tepat dan bersifat abstrak hanya bisa 

disimpulkan dari suatu perbuatan, maka kuat lemahnya suatu motivasi dapat 

dilihat dari dalam diri individu itu atau gejala psikologis juga tingkah laku. 

Adapun indikator motivasi belajar menurut Abin Syamsudin (2007: 40), antara 

lain: 

1. Durasinya kegiatan (berapa lama kemampuan penggunaan waktunya untuk 

melakukan kegiatan); 

2. Frekuensinya kegiatan (berapa sering kegiatan dilakukan dalam periode waktu 

tertentu); 

3. Persistensinya (ketetapan dan kelekatannya) pada tujuan kegiatan; 

4. Ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan 

kesulitan untuk mencapai tujuan; 

5. Devosi (pengabdian) dan pengorbanan (uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya 

atau nyawanya) untuk mencapai tujuan; 
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6. Tingkat aspirasinya (maksud, rencana, cita-cita, sasaran atau target, dan idola) 

yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; 

7. Tingkat kualifikasi prestasi atau produk atau output yang dicapai dari 

kegiatannya (berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak); 

8. Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan (like or dislike, positif atau negatif). 

 

Dengan demikian motivasi yang diberikan oleh guru dengan cara 

melakukan pembiasaan membaca Al-Quran adalah salah satu cara untuk 

memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Membaca Al-Quran mempunyai keutamaan yang sangat besar terhadap 

jiwa seseorang yang membaca atau mendengarkannya. Membaca Al-Quran, baik 

mengetahui artinya ataupun tidak, termasuk amal ibadah, amal shaleh, dan 

memberi rahmat serta bermanfaat bagi yang melakukannya. 

Oleh karena itu apabila aktivitas siswa Kelas X SMA Negeri 26 Bandung 

dalam mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran tinggi, maka dengan sendirinya 

motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik akan tertanam dalam hatinya. 

Sehingga siswa akan lebih giat dan lebih termotivasi untuk belajar Pendidikan 

Agama Islam, sebaliknya jika siswa mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran 

rendah, maka motivasi belajar mereka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kurang baik. Bagaimana siswa bisa termotivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam apabila siswanya sendiri tidak terbiasa membaca Al-Quran. Sedangkan Al-

Quran juga masuk dalam ruang lingkup Pendidikan Agama Islam, adapun ruang 

lingkup Pendidikan Agama Islam: 1. Al-Quran-Hadits, 2. Aqidah, 3. Akhlak, 4. 

Fiqh, 5. Tarikh dan Kebudayaan Islam. 

Langkah operasional penggalian data kedua variabel di atas dilakukan 

dengan mendalami indikator-indikator yang akan diteliti, yaitu: variabel X akan 
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meneliti aktivitas siswa mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran, adapun 

indikator yang sesuai dengan penelitian penulis, penulis merujuk pendapat 

Sardiman A.M (2010: 101) ada 3 poin yang berkaiatan dengan penelitian penulis, 

yaitu: 1) visual activities: memperhatikan, 2) listening activities: 

mendengarkandan 3) oral activities: membaca. Adapun variabel Y meneliti 

motivasi siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, meliputi: 1) durasi 

kegiatan, 2) frekuensi kegiatan, 3) persistensi kegiatan, 4) ketabahan dan 

kemampuan menghadapi rintangan, 5) devosi dan pengorbanan, 6) tingkat 

aspirasinya untuk mencapai tujuan, 7) tingkatan kualifikasi prestasi, 8) arah sikap 

terhadap sasaran kegiatan. Dengan demikian, jelas bahwa kaitan antara keduanya 

akan membuahkan motivasi belajar yang optimal. 

Untuk memudahkan kerangka pemikiran di atas, penulis akan 

menggambarkan skema sebagai berikut: 
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Aktivitas Siswa Mengikuti 

Pembiasaan Membaca Al-Quran 

 Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

1. Visual Activities 

- Memperhatikan ketika guru 

mencontohkan/memimpin 

membaca Al-Quran 

 

2. Oral Activities 

- Membaca Al-Quran bersama-

sama 

 

3. Listening Activities 

- Mendengarkan ketika 

 guru/teman membacaAl-Quran  

 

 

 

 

Indikator motivasi belajar: 

1. Durasi kegiatan 

2. Frekuensi kegiatan 

3. Persistensi kegiatan 

4. Ketabahan, keuletan, dan 

kemampuannya dalam 

menghadapi rintangan 

5. Devosi dan pengorbanan 

6. Tingkat aspirasinya 

7. Tingkatan kualifikasi prestasi 

8. Arah sikap terhadap sasaran 

kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORELASI 

RESPONDEN 



15 
 

 

 

E. Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 110) semula istilah hipotesis berasal 

dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata “hypo” (di bawah) dan “thesa” 

(kebenaran). Apabila peneliti membuat suatu teori sementara, yang kebenarannya 

masih perlu diuji (di bawah kebenaran), maka jawaban pernyataan tersebut 

disebut dengan hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  

Berdasarkan asumsi tentang hubungan antara aktivitas siswa mengikuti 

pembiasaan membaca Al-Quran dengan motivasi belajar siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagaimana diuraikan dalam kerangka 

berfikir di atas. Maka Secara teoritik dapat diturunkan hipotesisnya sebagai 

berikut, yaitu semakin positif aktivitas siswa mengikuti pembiasaan membaca Al-

Quran, maka semakin tinggi pula motivasi belajar mereka pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dan sebaliknya, semakin negatif aktivitas siswa 

mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran, maka semakin rendah pula motivasi 

belajar mereka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Untuk teknik pembuktiannya, yaitu dengan mengujihipotesis alternatif 

(Ha) dan hipotesis nol (Ho). 

Ha : Terdapat hubungan yang positif antara aktivitas siswa mengikuti 

pembiasaan membaca Al-Quran dengan motivasi belajar mereka pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang positif antara aktivitas siswa 
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mengikutipembiasaan membaca Al-Quran dengan motivasi belajar 

mereka padaMata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kriteria yang dijadikan pedoman adalah apabila hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, maka hipotesis nol (Ho) ditolak.Prinsip pengujian yang akan ditempuh 

dengan membandingkan harga         denganharga       .Dengan mendasarkan 

pada taraf signifikansi 5%, apabila       >      , makahipotesis nol (Ho) ditolak, 

dan apabila        <      , makahipotesis nol (Ho) diterima (Subana, 2005: 146). 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Menentukan Jenis Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatifyang menunjukkan 

fakta (Riduan, 2012: 20). Berdasarkan jenisnya data dibedakan menjadi dua yaitu 

kualitatif dan kuantitatif.  

Data kualitatifadalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Sedangkan 

data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Rahayu Kariadinata, 2009: 

4) 

2. Menentukan Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 172). 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 26 Bandung. Pemilihan tempat 

tersebut dilatarbelakangi oleh penemuan masalah yang bersangkutan di lokasi 

penelitian dan cukup tersedia data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. 
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Lokasinya pun tidak jauh untuk ditempuh, sehingga dapat mempermudah penulis 

dalam memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. 

b. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiono (2012: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 

para siswa kelas X SMA Negeri 26 Bandung tahun ajaran 2012-2013. Secara 

kuantitatif berjumlah 280 orang yang terdiri dari 8 kelas. Dalam kaitan penarikan 

sampelnya, penulis akan mengacu kepada pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 

134), mengungkapkan bahwa, “Apabila terdapat populasi di bawah 100, lebih 

baik diambil keseluruhannya. Jika populasi melebihi 100, maka sampel dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih sesuai kemampuan peneliti”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis mengambil jumlah sampel sebesar 

15%dari jumlah populasi. Adapun untuk perhitungannya adalah sebagai berikut: 

15/100 x 280 = 42 orang siswa. Karena populasi di atas terdiri dari 8 kelas, maka 

teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik pengambilan 

sampel secara acak atau random (random sample). Teknik ini diberi nama 

demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-

subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan 

demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap individu 

(Suharsimi Arikunto, 2006:177). 

 



18 
 

 

3. Menentukan Metode dan Teknik Pengumpul Data 

a. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 3) istilah “deskriptif” berasal dari bahasa 

Inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, 

kegiatan atau hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif adalah masalah yang diteliti 

relevan dengan masalah yang berkembang saat ini. 

b. TeknikPengumpul Data 

1) Angket 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2010: 194). 

Angket atau kuesioner yang digunakan adalah tertutup dimana pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan 

ganda.Setiap pilihan ganda memiliki bobot nilai atau skor nominal yang telah 

ditentukan, yaitu skor a=5, b=4, c=3, d=2, dan e=1. 

 Pelaksanaannya yaitu dengan membagikan suatu daftar pertanyaan kepada 

siswa untuk mendapatkan jawaban tentangaktivitas siswa kelas X SMA Negeri 26 

Bandung mengikuti pembiasaan membaca Al-Quran dan motivasi belajar mereka 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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2) Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan 

muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan (Anas Sudijono, 2008: 

82). Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi sekolah. 

Teknik wawancara ini dilaksanakan ketika penulis Studi Pendahuluan, sebelum 

berlanjut ke tahap penyebaran angket. Adapun subjek yang akan diwawancara 

adalah guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan para siswa yang 

mengikuti Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3) Observasi 

  Observasi adalah menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan (Anas 

Sudijono, 2008: 76). Melalui observasi ini data yang terkumpul meliputi kondisi 

objektif sekolah, realisasi kegiatan belajar mengajar Pendidikan Agama Islam, 

serta beberapa data yang diperlukan. 

4) Studi Dokumentasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 201) dokumentasi asal katanya 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidikibenda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. 
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4. Menentukan Prosedur Analisis Data  

 Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Data 

yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan analisis statistik. 

Pengolahan data bermaksud membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Adapun 

langkah-langkahnya meliputi: 

a. Analisis Deskriptif Variabel 

Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2012: 207), yaitu statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis ini 

dimaksudkan untuk menguji dan menghitung variabel X dan variabel Y dengan 

menempuh langkah berikut: 

Deskripsi rata-rata skor setiap indikator dari masing-masing variabel 

dengan menggunakan rumus: 

 ̅ = 
   

 
 (Sudjana, 2005: 67) 

Untuk menginterpretasikan tinggi rendahnya jawaban responden tiap 

variabel, maka disesuaikan dengan standar kualifikasi sebagai berikut: 

1,00 – 1,79 = Sangat rendah  

1,80 – 2,59 = Rendah   

2,60 – 3,39 = Sedang  

3,40 – 4,19 = Tinggi   

4,20 – 5,00 = Sangat tinggi (Sambas Ali, 2009: 146) 

    

1) Membuat Tabel Distribusi Frekuensi: 

a) Rentang (R), dengan rumus: 

R = Xmax – Xmin   
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Keterangan: 

Xmax: data tertinggi 

Xmin: data terendah (Subana, 2005: 38) 

b) Kelas Interval (K), dengan rumus: 

K = 1 + 3,3 log n   

n: banyaknya responden  (Subana, 2005: 39) 

c) Panjang Kelas (P), dengan rumus: 

P = R : K (Subana, 2005: 40) 

d) Membuat tabel distribusi frekuensi. 

e) Uji tendensi sentral 

(1) Mencari rata-rata (mean), dengan rumus: 

  
     

   
 

(Subana, 2005: 65) 

(2) Menentukan Median (Me), dengan rumus: 

      (

 

 
   

 
) 

(Subana, 2005: 72) 

(3) Menentukan Modus (Mo), dengan rumus: 

      (
  

     
) 

(Subana, 2005: 74) 

f) Menentukan Standar Deviasi (SD), dengan rumus: 

    √
                

      
 (Sudjana, 2005: 95) 

g) Membuat tabel distribusi frekuensi dan ekspektasi masing-masing variabel 

untuk memperoleh uji normalitas.   

2) Uji normalitas masing-masing variabel 
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a) Menghitung chi kuadrat hitung (        ), dengan rumus: 

     
        

  
 (Subana, 2005: 124) 

b) Mencari derajat kebebasan (dk), dengan rumus: 

Dk = k – 3 (Sudjana, 2005: 293) 

c) Menghitung chi kuadrat tabel dengan taraf signifikansi 5%. 

d) Pengujian normalitas dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Data berdistribusi normal, jika    hitung <   tabel. 

(2) Data tidak berdistribusi normal, jika    hitung >   tabel. 

(Subana, 2005: 126) 

3) Penafsiran tendensi sentral variabel X dan Y dengan catatan: 

Jika data berdistribusi normal maka cukup rata-rata (mean) saja untuk ditafsirkan, 

dan jika data tidak berdistribusi normal maka penafsirannya harus dilihat dari 

ketiga tendensi sentral (mean, median, modus). Rumusan dan standar penafsiran: 

Mean : jumlah item (untuk data berdistribusi normal) 

Mean : (mo-me) : jumlah data (untuk data berdistribusi tidak normal) 

Klasifikasi kategori variabel X dan Y dengan mendasarkan pada skala Likert, 

yaitu: 

 

1,00 – 1,79 = Sangat rendah  

1,80 – 2,59 = Rendah   

2,60 – 3,39 = Sedang  

3,40 – 4,19 = Tinggi   

4,20 – 5,00 = Sangat tinggi (Sambas Ali, 2011: 146) 
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b. Analisis Korelasi dan Regresi (Variabel X dan Variabel Y) 

1) Menghitung persamaan regresi linier dengan rumus: 

         

 

  
     (   

 )              

     
         

 

 

 

   
                 

    
        

 
 

(Sudjana, 2005: 315) 

2) Menguji linieritas regresi, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menghitung jumlah kuadrat regresi a (JK a): 

    
     

 
 (Sambas Ali, 2011: 89) 

b) Menghitung jumlah kuadrat regresi b terhadap a: 

       (    
        

 
) (Sambas Ali, 2011: 90) 

c) Menghitung jumlah kuadrat residu (JK res): 

                     (Sambas Ali, 2011: 90) 

d) Menghitung jumlah kuadrat kekeliruan (JK kk): 

       (    
     

 
) 

(Sambas Ali, 2011: 90) 

 

e) Menghitung derajat kebebasan kekeliruan (db kk): 

         (Sambas Ali, 2011: 91) 

 

f) Menghitung derajat kebebasan ketidakcocokan (db tc): 
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         (Sambas Ali, 2011: 91) 

g) Menentukan jumlah kuadrat ketidakcocokan (JK tc): 

                 (Sambas Ali, 2011: 90) 

h) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat kekeliruan (RJK kk): 

       
    

   
 (Sambas Ali, 2011: 90) 

i) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat ketidakcocokan (RJK tc): 

       
    

   
 (Sambas Ali, 2011: 90) 

j) Menghitung nilai F ketidakcocokan (F tc): 

     
    

    
 (Sambas Ali, 2011: 90) 

k) Menentukan nilai F tabel atau tabel dengan taraf signifikansi 5%. 

l) Menguji linieritas regresi dengan ketentuan sebagai berikut: 

(a) Jika    hitung <      , maka regresi linier. 

(b) Jika    hitung        , maka regresi tidak linier. 

(Sambas Ali, 2011: 91) 

3) Mencari nilai koefisien korelasi 

Menghitung koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Koefisien rank, Jika kedua variabel berdistribusi normal dan regresinya linier, 

digunakan rumus product moment dari Karl Pearson, yaitu: 

     
             

√{          }{          }
 

(Suharsimi Arikunto, 2009: 72) 
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b) Jika salah satu atau kedua variabel tidak berdistribusi normal atau regresinya 

tidak linier, maka digunakan statistik non parametrik rank dari Spearman 

dengan rumus sebagai berikut: 

    
    

       
 

(Subana, 2005: 150) 

Keterangan: 

  (Rho) 

D 

N 

= 

= 

= 

Koefisien korelasi tata jenjang 

Diferensi, yaitu beda antara jenjang setiap subjek 

Banyaknya subjek 

4) Menentukan kuat lemahnya tingkat atau derajat keeratan hubungan antara 

variabel X dan variabel Y, berdasarkan tabel nilai koefisien korelasi dari 

Guilford Emperical Rulesi, yaitu: 

   0,00 –   0,20 = Korelasi sangat rendah 

  0,20 –   0,40  = Korelasi rendah 

 0,40 –   0,70 = Korelasi sedang 

 0,70 –   0,90  = Korelasi tinggi  

 0,90 –   1,00 = Korelasi sangat tinggi            (Sambas Ali, 2011: 128) 

5) Uji Hipotesis 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi digunakan tiga cara, yaitu: 

a) Menentukan nilai (t hitung), dengan rumus: 

    
 √   

√     
 (Subana, 2005: 145) 

b) Menentukan t tabel dengan derajat kebebasan (DK = n – 2) dan taraf 

signifikansi 5%. 

(Subana, 2005: 145) 

 

c) Membandingkan harga t hitung dengan harga t tabel, untuk menguji hipotesis 

dengan ketentuan: 

 Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel.  

 Hipotesis ditolak jika t hitung < t tabel.  

(Subana, 2005: 146) 
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6) Menentukan besarnya pengaruh hubungan variabel X dan variabel Y 

a) Menghitung derajat tidak adanya korelasi antara kedua variabel, dengan rumus 

koefisien aliensi, yaitu: 

   √      (Sudjana, 2005: 369) 

Keterangan: 

K 

1 

R 

= 

= 

= 

Derajat tidak adanya korelasi 

Angka konstan 

Korelasi  

b) Menentukan kontribusi variabel X terhadap variabel Y yang ditentukan 

dengan menggunakan koefisien determinasi (KD), yaitu: 

            (Subana, 2005: 145) 

 

 

 

 

 

 

 

 


