
 

 

ABSTRAK 

Titin Nur Hotimah : Tanggapan Siswa Terhadap Penerapan Metode Reading 

Aloud Hubungannya Dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Penelitian di Kelas VIII SMP Negeri 3 Rancaekek 

Kabupaten Bandung) 

Sekolah merupakan pendidikan kedua setelah keluarga. Pendidikan Agama 

Islam (PAI) sebagai salau satu mata pelajaran di sekolah yang mempunyai peran 

yang sangat strategis dalam pembentukan akhlak pribadi siswa. Namun pada 

kenyataannya Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kelas VIII SMP Negeri 3 

Rancaekek kurang mendapatkan perhatian dari para siswa. Hal ini dikarenakan 

metode yang digunakan oleh guru dan juga sarana yang digunakan dalam 

menyampaikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terkadang 

membuat siswa bosan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti akan mengkaji 

bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan metode reading aloud terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa 

dengan menggunakan metode reading aloud pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Kelas VIII SMP Negeri 3 Rancaekek.  

Pemikiran ini berdasarkan titik tolak bahwa motivasi belajar dalam mata 

pelejaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dipengaruhi oleh penerapan 

metode reading aloud. Dari pemikiran tersebut diketahui bahwa metode reading 

aloud dapat memberikan konstribusi yang positif bagi siswa yang artinya bahwa 

pembelajaran ini  dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan observasi, tes, angket, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan penarikan sampel nya menggunakan cluster 

randown sampling dengan sampel kelas VIII SMP Negeri 3 Rancaekek. 

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh dari realitas metode reading 

aloud termasuk kualifikasi sedang dengan nilai rata-rata 3,20 berada pada interval 

2,60 -3,39.  Realitas motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) termasuk kualifikasi tinggi dengan nilai rata-rata 3,87 berada 

pada interval 3,40 – 4,19. Dari hasil analisis korelasi mengenai kedua variabel 

diperoleh korelasi sebesar 0,54 termasuk kedalam korelasi sedang karena berada 

pada interval 0,40 – 0,60. Dari Hasil uji hipotesis diperoleh thitung  sebesar 3,96 dan 

ttabel sebesar 0,68, maka hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan terdapat 

korelasi positif antara penerapan metode pembelajaran Reading Aloud  dengan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diterima 
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