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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang kompleks,

tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru pada siswa tetapi

banyak kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan terutama bila

diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa.1

Setiap anak didik datang ke sekolah tidak lain kecuali untuk belajar

agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan dikemudian hari.sebagian besar

waktu yang tersedia harus digunakan oleh anak didik untuk belajar, tidak

mesti ketika di sekolah, dirumah pun harus ada waktu yang disediakan untuk

kepentingan belajar.2

Siswa (peserta didik) adalah suatu organisme yang hidup. Dalam

dirinya terkandung banyak kemungkinan dan potensi yang hidup dan sedang

berkembang. Dalam diri masing-masing siswa tersebut terdapat prinsip aktif

yakni keinginan berbuat dan bekerja sendiri.3 Pendidikan merupakan hal

sangat diperlukan, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu,

pendidikan diperlukan untuk pertumbuhan dan pembinaan anggota  tubuh,

melatih keterampilan, menggunakan tenaga dan kekuatan untuk meraih cita-

cita suci, melatih otak, mengenal dan menyingkapi berbagai potensi,

1 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2002), hlm. 11

2 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 199
3 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 89
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mengembangkan dan membina potensi tersebut, menyediakan sarana bagi

perkembangan jiwa, menyediakan sarana agar dapat melangkah di jalan

dirindhai Allah, menggunakan filsafat kehidupan, meraih cara yang tepat

dalam menentukan sikap, dan seterusnya.4

Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan. Tidak pula pernah sepi

dari berbagai aktivitas. Tidak pernah terlihat orang belajar tanpa melibatkan

aktivitas raganya. Dalam belajar, sesesorang tidak akan dapat menghindari diri

dari suatu situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan

dalam rangka belajar. Bahkan situasi itulah yang mempengaruhi dan

menentukan aktivitas belajar apa yang dilakukan kemudian.5

Pola belajar anak sangat mempengaruhi pencapaian prestasi anak. Pola

belajar adalah hasil dari kebiasaan anak. Anak yang pola belajarnya teratur

tentunya memiliki prestasi yang lebih baik dalam pelajaran sekolah

dibandingkan anak yang tidak memiliki pola pelajar.6 Memang tak dapat

dipungkiri bahwa kebiasaan pada umumnya berpengaruh terhadap kegiatan

belajar siswa.

Prestasi sekolah merupakan hal yang sangat penting saat ini, bahkan

masih dianggap sebagai satu-satunya ukuran berhasil tidaknya anak dalam

menjalani tugas-tugasnya. Prestasi sekolah akan menentukan langkah anak

selanjutnya, seperti dalam pemilihan sekolah lanjutan.7

4 Ali Qaimi, Peran Ganda Ibu Dalam mendidik Anak, (Bogor: Cahaya, 2003), hlm 133
5 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit., hlm. 38
6 Ibid., hlm. 40
7 Edy Gustian, Anak Cerdas Prestasi Rendah, (Jakarta: Puspa Swara, 2002), hlm 29.
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Prestasi belajar selalu dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah

laku. Bagaimana bentuk tingkah laku yng diharapkan berubah, itu dinyatakan

dalam perumusan tujuan intruksional. Prestasi belajar mencerminkan

kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman

belajar dalam suatu kompetensi dasar.8 Dari prestasi belajar yang diperoleh

dapat diketahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam memenuhi suatu

tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar, karena

dengan adanya hasil belajar, guru dapat mengetahui seberapa jauh

kemampuan siswa dalam mencapai pengalaman belajar setelah adanya proses

pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi

tiga bidang yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual), bidang Afektif

(berhubungan dengan sikap dan nilai), serta bidang psikomotor (kemampuan

atau ketrampilan bertindak atau berperilaku).9

Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran agama Islam mengandung

perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dalam menuntut ilmu ada

beberapa aktivitas yang dilakukan yaitu perintah membaca dan menulis seperti

yang telah dijelaskan pada surat Al-Alaq Ayat 1-5 berbunyi:

               
            :٥ـ١(العلق(

8 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 92

9 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal.
49
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Artinya: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang
menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal
darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah.
Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. (Q.S Al-
Alaq : 1-5)10

Al-Qur’an Hadits merupakan bahasa yang penting dipelajari terutama

siswa yang belajar pada pendidikan madrasah seperti MI, MTs, MA bahkan

dalam perguruan tinggi Islam. Al-Qur’an Hadits adalah bahasa Al-Qur’an

yang mana siswa dapat membaca, menulis dan memahami bahasa tersebut

agar dapat mengamalkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an sesuai firman

Allah dalam surat Al-Fushilat ayat 3 yaitu:

             : ٣(الفصلت(

Artinya: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan Al-Qur’an
Hadits untuk kaum yang mengetahui (Q.S Al-Fussilat: 3)11

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur’an

Hadits merupakan mata pelajaran yang penting untuk dikuasai, karena

sebagai bahasa Al-Qur’an. Sering dan tidaknya siswa dalam belajar akan

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, karena seringnya siswa dalam

belajar di rumah maka akan semakin menambah wawasan dan pengetahuan

siswa sehingga akan berpengaruh terhadap perstasi belajar siswa.

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti ingin mengadakan

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan judul “Pengaruh Intensitas Belajar di

Rumah Terhadap Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

10 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Perca, 1982), hlm. 598.
11 Depag RI, Op.Cit., hlm. 478
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Siswa MI Miftahul Huda Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran

2017/2018”

B. Penegasan Istilah

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini,

maka penulis akan menguraikan istilah-istilah atau pengertian sebagai berikut:

1. Intensitas Belajar di Rumah

Intensitas dimaknai sebagai tingkatan atau ukuran (sedikit atau

banyak).12 Belajar mempunyai beberapa pengertian, adapun salah satu

pengertian belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu

yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan

lingkungan yang melibatkan proses kognitif.13 Jadi belajar merupakan

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan

kemampuan kognitif.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan intensitas

belajar di rumah adalah tingkatan sedikit atau banyak perubahan seluruh

tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan kemampuan kognitif di

rumah.

12 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 123.

13 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 68.
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2. Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Prestasi adalah hasil yang dicapai (dari yang telah dilakukan,

dikerjakan).14 Belajar adalah sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-

fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang

berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik.15

Al-Qur’an adalah kalam Allah atau kalamullah subhanu wata’ala

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., membacanya ibadah,

susunan kata dan isinya merupakan mu’jizah, termaktubdi dalam musyaf

dan dinukil secara mutawatir.16 Hadits adalah segala sesuatu yang

bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik merupakan perkataan,

perbuatan, ketetapan, ataupun sifat fisik atau kepribadian.17

Al-Qur’an Hadits yang dimaksud disini adalah mata pelajaran

dimana Al-Qur’an memuat wahyu Allah dan al-Hadits yang memuat

Sunnah Rasulullah.18

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud

dengan prestasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah hasil

yang dicapai dalam rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk

menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti

14 Ibid., hlm. 894.
15 Sadirman A.M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali, 2009),

hlm. 21.
16 Kamaluddin Marzuki, ‘Ulum Al-Qur’an, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992),  hlm. 3
17 Zakiah Daradjat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

2004), hlm. 100
18 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2006), hlm. 89
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menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik pada mata pelajaran dimana Al-Qur’an memuat wahyu Allah

dan al-Hadits yang memuat Sunnah Rasulullah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan yang

dimaksud dengan judul pengaruh intensitas belajar di rumah terhadap

prestasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah pengaruh

tingkatan sedikit atau banyak perubahan seluruh tingkah laku individu

yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan

lingkungan yang melibatkan kemampuan kognitif di rumah terhadap hasil

yang dicapai dalam rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk

menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti

menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik pada mata pelajaran dimana Al-Qur’an memuat wahyu Allah

dan al-Hadits yang memuat Sunnah Rasulullah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sebagai perumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah intensitas belajar di rumah siswa MI Miftahul Huda

Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018?

2. Bagaimanakah prestasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits

siswa MI Miftahul Huda Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran

2017/2018?
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3. Apakah terdapat pengaruh intensitas belajar di rumah terhadap prestasi

belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits siswa MI Miftahul Huda

Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018?

D.  Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui intensitas belajar di rumah siswa MI Miftahul Huda

Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018.

2. Untuk mengetahui prestasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits

siswa MI Miftahul Huda Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran

2017/2018

3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas belajar di rumah terhadap prestasi

belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits siswa MI Miftahul Huda

Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018

E.  Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilaksanakan akan dapat diperoleh beberapa

manfaaat baik secara teoritis maupun praktis. Kedua manfaat tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat mengetahui intensitas belajar di rumah siswa MI Miftahul Huda

Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018.

b. Dapat mengetahui prestasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits siswa MI Miftahul Huda Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun

Pelajaran 2017/2018.
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c. Dapat mengetahui pengaruh intensitas belajar di rumah terhadap

prestasi belajar pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits siswa MI

Miftahul Huda Bulungan 01 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran

2017/2018.

2. Secara praktis

a. Bagi guru, memberikan pengertian dan masukan bahwa dalam

pembelajaran membutuhkan strategi pembelajaran yang efektif, karena

strategi sangat menentukan keberhasilan dalam belajar mengajar, oleh

karena itu guru diharapkan bisa menggunakan strategi yang sesuai.

b. Bagi siswa, memberikan pengertian bahwa dalam pembelajaran

disertai kesungguhan dan perhatian terhadap keterangan guru, agar

materi yang dipelajari dapat diterima dan dikuasai dengan baik sesuai

dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, dan juga siswa

diharapkan dapat membaca dan menulis materi Al-Qur’an Hadits

dengan baik karena Al-Qur’an Hadits mengandung bahasa Al-Qur’an

dan Arab.

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan,

pengetahuan dalam bidang penelitian dan sebagai syarat dalam

memperoleh gelar Sarjana.

d. Bagi jurusan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan

dan menambah referensi perpustakaan.
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F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjelaskan tentang teori atau kajian yang

memotivasi peneliti untuk mengangkat judul dalam mengadakan penelitian.

Adapun teori-teori atau kajian yang berhubungan dengan judul adalah sebagai

berikut:

1. Slameto dalam buku berjudul “Belajar dan Faktor-Faktor yang

Mempengaruhinya” menyatakan bahwa strategi mengajar itu

mempengaruhi belajar, strategi mengajar guru yang kurang baik akan

mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Guru biasa mengajar

dengan strategi ceramah saja, siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif, dan

hanya mencatat saja. Guru yang berani progresif berani mencoba strategi-

strategi yang baru, yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar,

dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar siswa dapat belajar

dengan baik, maka strategi mengajar harus diusahakan yang tepat, efisien

dan efektif mungkin.19

2. Arfikul Kafiq dengan Judul Skripsi "Pengaruh Tingkat Kemampuan

Berpikir Dalam Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fiqih Siswa MI

Miftahul Huda Sinanggul 01 Mlonggo Jepara Tahun Pelajaran

2010/2011".20 Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan tingkat kemampuan berpikir dalam

belajar terhadap prestasi belajar fiqih Siswa MI Miftahul Huda Sinanggul

19 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), hlm. 65

20 Rusmanto dengan Skripsinya berjudul "Studi Deskriptif Pelaksanaan Pembelajaran
Baca Tulis Huruf Al-Qur’an Di MI Nahdlatul Ulama’ Papasan Bangsri Jepara Tahun Pelajaran
2010/2011
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01 Mlonggo Jepara Tahun Pelajaran 2010/2011, hal itu adanya pengujian

hipotesis dengan rumus korelasi person dengan hasil rxy sebesar 0,624.

3. Lilik Zundah Khozain dengan judul skripsi "Hubungan Antara

Kemampuan Berpikir Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar

Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa SD Negeri 04 Jerukwangi Bangsri

Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013.21 Hasil penelitian tersebut

menjelaskan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara

kemampuan berpikir dan motivasi belajar dengan prestasi belajar

Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa SD Negeri 04 Jerukwangi Bangsri

Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013, hal tersebut dibuktikan dengan

pengolahan data dengan rumus korelasi ganda dengan hasil Ro sebesar

0,836 diinterpretasikan dengan r tabel pada taraf signifikan 5% sebesar

0,244 dan pada taraf 1% sebesar 0,317.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat memotivasi peneliti untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan judul.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab, dan masing-masing bab

memuat sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

21 Lilik Zundah Khozain dengan judul skripsi "Hubungan Antara Kemampuan Berpikir
Dan Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa SD Negeri
04 Jerukwangi Bangsri Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013
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1. Bagian Muka

Pada bagian ini memuat:  Halaman Judul, Halaman Nota

Pembimbing, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Abstrak, Motto,

Persembahan, Deklarasi, dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi ( Batang tubuh)

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat: Latar Belakang

Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Strategi

Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI berisi: Pertama, Intensitas belajar di

rumah Meliputi: Pengertian Intensitas belajar di rumah,

Prinsip-Prinsip Intensitas Belajar di Rumah, Jenis-Jenis

Intensitas Belajar di Rumah, Aktivitas Belajar di Rumah.

Kedua, Prestasi Belajar meliputi: Pengertian Prestasi Belajar,

Indikator Prestasi Belajar, Faktor yang Mempengaruhi

Prestasi Belajar. Ketiga, Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits,

Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits, Tujuan

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits. Ketiga, Pengaruh

Intensitas Belajar di Rumah terhadap Prestasi Belajar Pada

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits. Keempat, Pengajuan

Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN meliputi: Waktu dan Tempat

Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Populasi Dan
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Sampel, Variabel dan Indikator, Teknik Pengumpulan Data,

Teknik Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meliputi:

Deskripsi Data, Pengujian hipotesis, Pembahasan,

Keterbatasan Penelitian.

3. Bagian Akhir (Referensi)

Pada Bagian ini memuat tentang Daftar Pustaka, Daftar Riwayat

Hidup Penulis Dan Lampiran-Lampiran.


