
 

 

ABSTRAK 

Neng Nurhalimah: Pengaruh Aktivitas Peserta Didik dalam Mengikuti Kegiatan 

Keagamaan (Jum’at Rohani) terhadap Minat Belajar Peserta Didik Pada Mata 

Pelajaran PAI (Penelitian Terhadap Siswa Kelas VIII SMPN 54 Bandung). 

       Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di SMPN 54 

Bandung melalui observasi, penulis mendapat informasi bahwa aktivitas peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan keagamaan (jum’at trohani) mempunyai jiwa semangat 

yang cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari Intensitas kehadiran siswa, antusias 

siswa, keseriusan siswa, dan Kesungguhan siswa dalam melaksanakan kegiatan. 

Namun disisi lain minat belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI sebagian besar 

dapat dikatakan masih rendah. Hal tersebut menunjukan adanya permasalahan yang 

menarik untuk diteliti.  

      Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana realitas 

aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan keagamaan (jum’at rohani), realitas 

minat belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, serta pengaruh aktivitas peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan keagamaan (jum’at rohani) terhadap minat belajar 

peserta didik pada mata pelajaran PAI. 

       Hipotesis yang diajukan yakni semakin tinggi tingkat aktivitas peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan keagamaan (jum’at rohani), maka akan semakin tinggi pula 

minat belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, dan begitupun sebaliknya, yakni 

semakin rendah tingkat aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan keagamaan 

(jum’at rohani), maka akan semakin rendah pula minat belajar peserta didik pada 

mata pelajaran PAI. 

       Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan 

random sampling 35 siswa kelas VIII SMPN 54 Bandung. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, wawancara, dan 

dokumentasi. 

       Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan  

keagamaan (jum’at rohani) dalam kategori baik dengan skor rata-rata 3,83, minat 

belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI termasuk dalam kategori baik dengan 

skor rata-rata 3,85. Sedangkan pengaruh aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan  

keagamaan (jum’at rohani) terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran 

PAI berkorelasi sedang dengan koefisien korelasi sebesar 0,560 berada pada rentang 

0,40-0,599 itu artinya ada pada kategori sedang. Hasil uji signifikansi koefisien 

korelasi menunjukan nilai thitung lebih besar dari ttabel yakni 4,65>1,695 diartikan 

bahwa hipotesis diterima. Variabel X mempunyi pengaruh terhadap variabel Y 

sebesar 31,3% yang artinya masih terdapat 68,7% faktor lain yang mempengaruhi 

variabel Y. 

 

 


