
BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Konsep Perhatian Orang Tua

a. Pengertian Perhatian Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perhatian adalah hal

(perbuatan dan sebagainya) memperhatikan, minat dan menaruh.26

Sedangkan menurut Wasty Soemanto, perhatian adalah cara

menggerakkan bentuk umur cara bergaulnya jiwa dengan bahan-bahan

dalam medan tingkah laku.27

Menurut Sylvia Rimm, perhatian merupakan penghargaan

yang berarti dan tak adanya perhatian bisa menghentikan perilaku

tertentu. Waktu yang dilewatkan berdua dengan anak merupakan saat

yang tepat untuk memberikan perhatian positif bagi mereka.28

Menurut Sumadi Suryabrata adalah “pemusatan tenaga psikis

tertuju kepada suatu objek.”29 Sedangkan Bimo Walgito

mengemukakan bahwa perhatian merupakan “pemusatan atau

konsentrasidari seluruh aktifitas individu yang ditunjukkan kepada

sesuatu atau sekumpulan obyek”.30 Kemudian menurut Kartini

Kartono menyatakan bahwa “perhatian itu merupakan reaksi umum

26 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 2000),
hlm. 301.

27 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.
28 Sylvia Rimm, Mendidik dan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah, (Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 75
29Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.
30 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 56.
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dari organisme dan kesadaran yang menyebabkan bertambahnya

aktivitas, daya konsentrasi, dan pembatasan kesadaran terhadap satu

obyek”.31

Dari beberapa pengertian perhatian menurut para pakar

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan

atau kesadaran jiwa yang diarahkan kepada sesuatu obyek tertentu

yang memberikan rangsangan kepada individu, sehingga ia hanya

mempedulikan obyek yang merangsang itu. pengertian ini, maka

perhatian orang tua dapat diartikan sebagai kesadaran jiwa orang tua

untuk memperdulikan anaknya, terutama dalam hal memberikan dan

memenuhi kebutuhan anaknya, baik dalam segi emosional maupun

material.

Adapun pengertian perhatian orang tua adalah segala bentuk

kasih sayang orang tua yang diproyeksikan melalui perbuatan, sikap

dan ucapan yang mampu memberikan motivasi atau daya dorong

positif bagi anak-anak mereka.32

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa perhatian orang tua adalah cara yang diberikan oleh orang tua

kepada anak sebagai bentuk kasih sayang melalui perbuatan, sikap dan

ucapan, baik yang dilakukan secara spontan maupun terprogram dan

bersifat terus-menerus, sehingga anak menjadi baik dan termotivasi

dalam belajar.

31 Kartini Kartono, Psikologi Umum, (Bandung : Mandar Maju, 2000) , Cet. III, hlm. 111
32 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya, 1999), hlm. 134
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Dengan memperhatikan pengertian perhatian tersebut, maka

yang dimaksudkan perhatian di sini adalah perhatian orang tua siswa

yaitu ayah dan ibu siswa. Yang diperhatikan adalah hal belajar siswa,

baik yang menyangkut tentang kebutuhan belajar siswa, perhatian

belajar di rumah, perhatian dalam mengerjakan pekerjaan rumah,

maupun perhatian terhadap prestasi belajar siswa.

Mengenai perhatian terhadap  kebutuhan belajar, kaitannya

dengan motivasi belajar mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Hal

itu dapat diketahui bahwa dengan  dicukupinya kebutuhan belajar,

berarti anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Kebutuhan

belajar, seperti buku termasuk unsur yang sangat penting dalam upaya

meningkatkan prestasi belajar. Karena buku merupakan salah satu

sumber belajar, di samping sumber belajar yang lain. Dengan

dicukupinya buku yang merupakan salah satu sumber belajar, akan

memperlancar proses belajar mengajar di dalam kelas dan

mempermudah dalam belajar di rumah. Dan juga akan dapat

meningkatkan semangat belajar bagi anak.

Perhatian orang tua terhadap belajar di rumah, juga

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi belajar siswa. Hal

itu dapat diketahui bahwa dengan diperhatikannya waktu belajar

dirumah oleh orang tuanya, berarti  anak merasa diperhatikan oleh

orang tuanya. Dengan adanya perhatian dari orang tuanya, anak akan
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termotivasi dalam belajar. di rumah, karena merasa dihargai usahanya.

Harga diri merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Nana Syaodih

Sukmadinata bahwa:

Harga diri ini bukan hanya dimiliki orang dewasa tetapi juga
anak-anak. Sikap menerima siswa sebagaimana adanya,
menghargai pribadi siswa, memberi kesempatan kepada siswa
mencobakan jalan pikirannya sendiri, mendasari semua bentuk
usaha pembangkitan motif di atas.33

Dari pendapat di atas dapat  diketahui bahwa harga diri tidak

hanya dimiliki oleh orang  dewasa saja, tetapi juga bagi anak-anak.

Dengan demikian  anak-anak mempunyai kebutuhan untuk dihargai

oleh orang lain, lebih-lebih dari orang tuanya.

Selain perhatian dalam belajar di rumah, perhatian orang tua

terhadap keberangkatan sekolah juga berpengaruh terhadap motivasi

belajar anak. Sebagai contoh apabila suatu saat anak bangun agak

kesiangan sehingga  persiapan berangkatnya agak tergesa-gesa.

Keadaan yang demikian apabila orang tua mempunyai perhatian

terhadap anaknya kemudian berkenan untuk mengantarkannya, tentu

akan meningkatkan motivasi belajar bagi anaknya. Begitu juga jika

suatu saat biasanya sudah pulang, tetapi anaknya belum pulang dan

pada saat itu orang tua berkenan memantaunya tentu juga akan

meningkatkan motivasi belajarnya, karena merasa diperhatikan oleh

orang tuanya.

33 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2003). hlm. 72
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Perhatian yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah

perhatian terhadap prestasi belajar. Jika pada saat ada ulangan, baik

ulangan harian maupun ulangan umum semester atau ujian, setelah

sampai di rumah.

Maupun ulangan umum semester atau ujian, setelah sampai di

rumah ditanyakan hal ulangan atau ujiannya. Anak akan merasa

diperhatikan oleh. orang tuanya. Dengan diperhatikan seperti tersebut

akan memotivasi siswa dalam meningkatkan belajarnya, karena jika

ditanya perihal ulangan atau ujiannya dan ia merasa tidak dapat

mengenakanya tentu akan merasa malu kepada orang tuanya. Dengan

demikian dapat  diketahui bahwa  perhatian dalam prestasi belajar

akan berpengaruh yang sangat kuat terhadap motivasi. belajar anak.

b. Kedudukan Orang Tua dalam Keluarga

Dalam keluarga, orang tua terdiri atas ayah dan Ibu. Orang tua

mempunyai peran yang sangat menentukan. Seperti dijelaskan dalam

Al Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 ;

 











Wahai Orang-orang yang beriman, pellharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakamya adalah
manusia dan batu.
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Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam keluarga,

orang tua mempunyai kedudukan sebagai pemelihara, terhadap

anggota keluarga agar selarnat dsri  api neraka. Anggota keluarga

yang dimaksud adalah istri dan anak-anaknya. Untuk memelihara

anggota keluargaa tesebut adalah dengan  cara mengupayakan agar

anggota keluarga memiliki keimanan  dan senantiasa melaksanakan

perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya.

Selain sebagai pemelihara anggota keluarga, orang tua juga

mempunyai peran sebagai pemimpin bagi anggota keluarga. Hal ini

sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu :

Dari Ibnu Umar ra. Berkata : Saya mendengar Lebih SAW,
bersabda : Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian
akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.
Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang
suami adalah pemimpin terhadap keluarganya. Seorang istri
adalah pemimpin terhadap rumah suaminya (HR. Bukhori dan
Muslim).34

Hadits di atas menjelaskan  bahwa seorang suami merupakan

pemimpin terhadap keluarganya, dan seorang istri juga merupakan

pemimpin terhadap rumah suaminya. Sebagai seorang pemimpin

dalam keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk mengarahkan

anggota keluarganya, baik istri maupun anaknya agar menjadi orang

yang bertakwa kepada Allah SWT.

Selain berkewajiban untuk mengarahkan anggota keluarga,

seorang ayah juga berkewajiban untuk mendidik anggota keluarganya

34 Imam Abu Zakariya, Yahya bin Syaraf An Nawawy, (Terjemahan Drs. Muslich Shabir)
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agar dapat menjadi  orang yang memahami Islam dan menjadikannya

agama, Islam sebagai pedoman hidupnya agar dapat mencapai

kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 17-18, melalui kisah Lukman

Al-Hakim memberikan gambaran peran orang tua sebagi berikut  :















“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia)
mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perintah
yang munkar dan bersabarlah dengan apa yang menimpa
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang
diwajibkan oleh Allah S.W.T. Dan janganlah kamu
memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan
janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong lagi membanggakan diri”.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dijadikan suri tauladan yang

baik dan memang seharusnya demikian menurut ajaran Islam, karena

setiap orang tua harus menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada

anak-anaknya. Dengan demikian anak akan mudah dididik untuk

melakukan ibadah, kebiasaan yang dilakukan pada waktu-waktu

tertentu akan menumbuhkan kedisiplinan dan keaktifan diri tehadap

kewajiban lain yang harus dilaksanakan.

Al Qur’an Surat Thaha ayat 132 : menjelaskan tugas penting

dari orang tua yaitu :
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Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta
rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang
yang bertaqwa. (QS. Thaha : 132)
Perintah mendidik anak-anak untuk mendirikan shalat dan

bersikap sabar dapat dilakukan dengan keteladanan yang baik agar

mereka mampu mendirikan shalat dan mampu memahami bahwa

Allah sendiri yang telah memberi rizki. Keteladan orang tua yang

merupakan katatan beragama dapat berupa keaktifan  dalam beribadah

bersama-sama di rumah, mengaji Al-Qur’an bersama dan

membiasakan berbuat baik dalam lingkungan keluarga, yang dimulai

dari perilaku yang baik dari orang tua itu sendiri. Oleh karena itu

harapan Allah kepada kita yang paling utama adalah agar kita menjadi

orang yang taqwa.

c. Tujuan Perhatian Orang Tua

Menurut I. Djumhur & Moh. Surya, 35 tujuan perhatian orang

tua terhadap anak adalah :

1) Membantu anak untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai

dengan kecakapan, minat, pribadi hasil belajar serta kesempatan

yang ada.

35 I. Djumhur & Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung: CV. Ilmu,
1995), hlm. 30
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2) Membantu proses sosialisasi dan sensitivitas kepada kebutuhan

orang.

3) membantu anak untuk mengembangkan motif-motif intrinsic

dalam belajar, sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang

berarti dan bertujuan.

4) Memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan

masalah, pengambilan keputusan dan keterlibatan diri dalam

proses pendidikan.

5) Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh, serta perasaan

sesuai dengan penerimaan diri (self acceptance).

6) Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia.

7) Membantu anak untuk memperoleh kepuasan pribadi dan dalam

penyesuaian diri secara maksimal terhadapmasyarakat.

8) Membantu anak untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang

dalam berbagai aspek fisik, mental dan sosial.

Sedangkan menurut Yusuf Gunawan, tujuan perhatian orang

tua sebagaimana tujuan bimbingan adalah :36

1) Agar anak mengerti diri dan lingkungannya. Mengerti diri

meliputi pengenalan kemampuan, bakat khusus, minat, cita-cita

dan nilai hidup yang dimiliki untuk pengembangan dirinya.

36 Yusuf Gunawan, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Prenhalindo, 2001),
hlm. 41-42
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2) Mampu memilih, memutuskan, dan merencanakan hidupnya

secara bijaksana, baik dalam pendidikan, pekerjaan dan sosio-

pribadi.

3) Mengembangkan kemampuan dan kesanggupannya secara

maksimal.

4) Memecahkan masalah yang dihadapi secara bijaksana.

5) Mengelola aktifitas kehidupannya, mengembangkan sudut

pandangnya dan mengambil keputusan serta memper-

tanggungjawabkannya.

6) Memahami dan mengarahkan diri dalam bertindak serta bersikap

sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungannya.

Adapun menurut Oemar Hamalik, tujuan perhatian orang tua

sebagaimana tujuan bimbingan belajar adalah :37

1) Agar anak bertanggung jawab menilai kemampuannya sendiri dan

menggunakan pengetahuannya secara efektif.

2) Agar anak menjalani kehidupannya sekarang secara efektif dan

menyiapkan dasar kehidupan masa depannya sendiri.

3) Agar semua potensi anak berkembang secara optimal meliputi

semua aspek pribadinya sebagai individu yang potensial.

d. Bentuk Perhatian Orang Tua Terhadap Belajar Anak

Perhatian orang tua, terutama dalam hal pendidikan anak

sangatlah diperlukan. Terlebih lagi yang harus difokuskan adalah

37 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009),
hlm. 195
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perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar yang dilakukan anak

sehari-hari dalam kapasitasnya sebagai pelajar dan penuntut ilmu,

yang akan diproyeksikan kelak sebagai pemimpin masa depan. Bentuk

perhatian orang tua terhadap belajar anak dapat berupa pemberian

bimbingan dan nasihat, pengawasan terhadap belajar anak, pemberian

motivasi dan penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar anak.

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur

yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan

jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya

pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar

yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di

lingkungan rumah atau keluarga.

Proses belajar siswa yang dialami siswa sangat dipengaruhi

adanya perhatian orang tua, baik perhatian terhadap fasilitas/

kebutuhan belajar, perhatian orang tua dalam belajar di rumah,

perhatian terhadap keberangkatan sekolah, dan perhatian terhadap

hasil belajar. Untuk lebih jelasnya, masing-masing akan dibahas

sebagai berikut:

1) Perhatian Orang Tua terhadap Fasilitas atau Kebutuhan Sekolah

Salah satu kebutuhan sekolah yang sangat menunjang

proses belajar adalah buku pelajaran. Buku pelajaran merupakan

salah satu sumber belajar. Karena merupakan salah satu sumber

belajar, maka buku pelajaran sangat mempengaruhi terhadap
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motivasi belajar siswa. Dengan  dimilikinya buku pelajaran, maka

siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam belajar, baik di

dalam kelas maupun di rumah.

Orang tua yang mempunyai perhatian yang baik terhadap

anaknya, tentu akan memenuhi kebutuhan sekolah anaknya,

terutama buku pelajaran. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong

anaknya agar dapat mencapai prestasi belaajar yang optimal.

2) Perhatian Orang Tua dalam Belajar di Rumah

Salah satu upaya untuk memperdalam materi pelajaran

yang dipelajari dalam kelas adalah dengan memberikan pekerjaan

rumah. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhibbin Syah bahwa

belajar itu merupakan aktivitas yang berproses, sudah tentu di

dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan-

perubahan tersebut timbul melalui fase-fase yang antara satu

dengan lainnya bertahan secara berurutan dan fungsional.

Lebih lanjut Muhibbin Syah (yang mengutip pendapat dari

Jerome S. Bruner) menjelaskan bahwa fase-fase belajar itu

adalah: 1) Fase informasi (tahap penerimaan materi); 2) Fase

transformasi (tahap pengubahan  materi); 3) Fase evaluasi ( tahap

penilaian materi).38

Dalam fase informasi,  seorang siswa yang sedang belajar

memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang

38 Muhibbin Syab, Op Cit., hlm. 111- 112
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dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu ada yang sama

sekali baru dan berdiri sendiri ada pula yang berfungsi

menambah, memperluas, dan memperdalam pengetahuan yang

sebelumnya telah dimiliki.

Dalam fase transformasi, informasi yang telah diperoleh

itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk

yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat

dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas.

Dalam fase evaluasi, seorang siswa akan menilai sendiri

sampai sejauh manakah pengetahuan  (informasi yang telah

ditransformasikan tadi) dapat dimanfaatkan untuk memahami

gejala-gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi.39

Dalam proses belajar di rumah, perhatian orang tua sangat

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Jalaluddin

mengemukakan bahwa keluarga menurut para pendidik

merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya

adalah kedua orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) adalah

pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena

secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan

Pencipta berupa naluri orang tua. Karena naluri ini timbul rasa

kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka , hingga

secara moral keduanya merasa terbeban tanggung jawab untuk

39 Muhibbin Syab, Op Cit., hlm. 111- 112.
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memelihara, mengawasi dan melindungi serta membimbing

keturunan mereka.40 Salah satu wujud dari perhatian itu adalah

orang tua juga membaca buku yang sesuai dengan kebutuhannya,

agar seolah-olah anak belajar ada yang menemaninya.

3) Perhatian Orang Tua terhadap Keberangkatan Sekolah

Orang tua yang mempunyai perhatian terhadap belajar

anaknya tentu akan memperhatikan saat-saat anaknya berangkat

sekolah. Apabila sudah saatnya berangkat sekolah, dan anaknya

belum berangkat, orang tua akan menanyakan : kenapa belum

berangkat sekolah? Dengan adanya perhatian dari orang tua

seperti itu, tentu anak akan merasa diperhatikan oleh orang

tuanya. Apalagi pada saat-saat tertentu di mana anak agak

kesiangan. Saat itu jika orang tua berkenan untuk mengantarkan,

tentu akan dapat mendorong semangat keberangkatan anaknya.

Dengan demikian akan semakin termotivasi untuk berangkat

sekolah dengan rajin.

4) Perhatian Orang Tua terhadap Hasil belajar Anak

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, setiap guru mata

pelajaran melaksanakan ulangan. Ulangan yang diadakan meliputi

harian dan ulangan umum / ulangan akhir semester atau ujian.

Dalam satu semester, biasanya dilaksanakan beberapa kali

ulangan harian.

40 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 20-04
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Orang tua yang mempunyai perhatian terhadap hasil

belajar anaknya, tentu akan sering menanyakan tentang hasil

belajar anaknya, yaitu dengan cara menanyakan perihal

ulangannya. Dengan ditanyakan perihal ulangannya, tentu anak

akan merasa malu apabila mendapatkan hasil belajar yang kurang

bak Akhirnya, anak akan  selalu berupaya agar dalam ulangan

mendapatkan nilai  yang bak Dengan demikian perhatian orang

tua terhadap. hasil belajar anak akan dapat meningkatkan

motivasi belajar anak.

5) Menyediakan sarana belajar yang memadai., sesuai dengan

kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah.41

Dengan memperhatikan pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa orang  tua mempunyai peranan yang sangat penting

terhadap pendidikan anaknya. Beberapa peran tersebut adalah

menciptakan budaya belajar di rumah, memberikan dorongan

kepada anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan di sekolah,

memperhatikan terhadap terhadap kebutuhan belajar yang berupa

saran belajar bagi anak, menciptakan situasi yang mendukung

terwujudnya kegiatan belajar dan lain sebagainya.

2. Konsep Intensitas Belajar

a. Pengertian Intensitas Belajar

41 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS
dan KBK, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167-168
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Intensitas berasal dari kata intentio yang artinya derajat kekuatan

tertinggi, kekuatan terbesar, meregang sampai batas terjauh,42 atau

dapat diartikan kehebatan.43 Kaitannya dengan belajar adalah

kehebatan atau kesungguhan, giat dalam melakukan belajar baik fisik

maupun psikis, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Sementara

pengertian belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya

perubahan pada diri seseorang.44

Lebih lanjut, belajar berasal dari kata ajar yang berarti mencoba

(trial), yaitu kegiatan mencoba sesuatu yang belum atau tidak

diketahui. Belajar seringkali diidentikkan dengan membaca, baik

membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga dapat

membawa seseorang mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak

diketahui. Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan

perilaku dan persepsi, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya

pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap.

Para  pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang berbeda

tentang pengertian belajar. Namun  antara satu dengan yang lainnya,

selalu mengacu pada prinsip yang sama yaitu setiap orang yang

melakukan proses belajar akan mengalami suatu perubahan dalam

dirinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

42 Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, tt.), hlm. 1462.
43 John M.E Cholas dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta :Gramedia,

2000), cet.xxiv, hlm. 326.
44 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung :

Sinar Baru, 2000), hlm. 5
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1) Elizabeth B. Harlock, learning is development that comes from

exercise and effort,45 belajar adalah suatu perkembangan setelah

adanya proses (latihan) dan usaha (belajar).

2) Menurut Agus Hardjana, belajar adalah kegiatan untuk

mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang sesuatu hal, atau

penguasaan kecakapan dalam suatu hal atau bidang hidup tertentu

lewat usaha pengajaran dan pengalaman.46

3) Muhammad Ali, belajar adalah proses perubahan perilaku, akibat

interaksi individu dengan lingkungan.47

4) Menurut Geoch dalam Sardiman AM, menjelaskan bahwa

learning is a change in performance as a result of practice.48

5) Arno F. Witting mengemukakan: learning can be defined as any

relatively permanent change in an organism’s behavioral

revertoire that occurs as result of experience.49 (Belajar dapat

didifinisikan sebagai perubahan yang relative tetap dalam tingkah

laku seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman).

6) Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Majid pengertian

belajar adalah: “Sesungguhnya belajar adalah suatu perubahan di

dalam akal pikiran seseorang pelajar yang dihasilkan atas

45 Elizabeth B. Harlock, Child Development, (Tokyo: Mc. Graw-Hill Cogakusha, 1978),
hlm. 28.

46 Agus Hardjana, Kiat Sukses Studi di Peruruan Tinggi, (Yogyakarta: Kanisius, 2004),
hlm. 81.

47 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2000), hlm. 14.

48 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: CV. Rajawali, 2000),
cet. 3, hlm. 22

49 Arno F. Witting, Psicology Of Learning, (New York, Mc Crow Hiel Book Company, tt),
hlm. 2
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pengalaman masa lalu sehingga terjadilah di dalamnya perubahan

yang baru”.50

7) Clifford T. Morgan, belajar adalah : “Learning is any relatively

permanent change in behavior which occurs as a result of

experience or practice”.51 (belajar adalah perubahan tingkah laku

yang relatif permanen atau menetap yang dihasilkan dari praktek

atau pengalaman).

8) Menurut Oemar Hamalik belajar mengandung pengertian

terjadinya perubahan dari persepsi dan prilaku, termasuk juga

perbaikan perilaku.52

9) Ibrahim Nasir menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan

dalam pemenuhan atau penyesuaian tingkah laku dengan jalan

pengalaman dan latihan.53

Hilgard dan  Brower dalam Oemar Hamalik, mendefinisikan

belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktifitas, praktek,

dan pengalaman.54 Sedangkan Witherington dalam bukunya

educational psychology, dalam Dalyno, mengatakan bahwa belajar

adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri

50 Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Majid, At-tarbiyah wa Thuruqut Tadris,
(Mesir: Darul Ma’arif, t.th.), hlm. 169.

51 Clifford T. Morgan, Introduction to Psychology, Sixth Edition, (New York : Mc Graw-
Hill International Book Company, 1971), hlm. 63.

52 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo,
2000), hlm. 45.

53 Jabir Abdul Hamid Jabir, Sikulujiah Ta’alum, (Mesir: Warol Nahidotu Arobiyah,,
1978), hlm. 8

54 Oemar Hamalik, op. cit, hlm. 45
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suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan,

kepandaian, atau suatu pengertian.55

Menurut peneliti, belajar adalah perubahan tabiat, pengetahuan

dan sikap. Karena belajar melibatkan cara baru dalam membuat suatu

perbuatan. Sehingga, belajar berlaku sepanjang hayat  seseorang, baik

di sekolah, di rumah atau di lingkungan sekitar. Lebih lanjut

perubahan tersebut juga diartikan sebagai proses menajamkan fikiran

dan memperbaiki kemampuan berfikir seseorang, mendalami

pemahaman seseorang mengenai isu, atau meningkatkan pemahaman

mendalam mengenai fenomena seperti mendapatkan teknik yang lebih

baik atau fakta baru.

Oleh sebab itu, dalam teori belajar konstruktivisme, Tasker

(1992) mengemukakan tiga penekanan sebagai berikut. Pertama

adalah peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara

bermakna. Kedua adalah pentingya membuat kaitan antara gagasan

dalam pengkonstruksian secara bermakna. Ketiga adalah mengaitkan

antara gagasan dengan informasi baru yang diterima.56

Sesungguhnya manusia dan pembelajaran adalah dua “hal”

yang secara substansial tidak dapat dipisahkan. Manusia selama

hidupnya senantiasa melakukan proses pembelajaran. Tidak

mengherankan jika Nabi SAW menetapkan sejak awal akan

55 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 211
56 R.Tasker, “Effective Teaching: What Can a Constructivist View of Learning Offer”, The

Aus-tralian Science Teacher Journal 38 (1), David, Cohen, ed. (Australia: Australian Science
Teachers’ Association 1992), hlm. 30.
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pentingnya belajar ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi SAW sendiri

mewajibkan belajar baik bagi muslim laki-laki maupun perempuan.

Hal ini menunjukkan supremasi ilmu dalam setiap aspek kehidupan

manusia, karena manusia selalu dituntut untuk belajar terus menerus,

sepanjang masa (long life education).

Dalam sebuah hadist, Beliau Nabi bersabda:

Belajar hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan
perempuan (HR. Abi Abdul Barri).57

Dalam hadist lain Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan

untuk belajar atau mencari ilmu selama hidup manusia. Dalam hadist,

Beliau Nabi SAW bersabda:

Belajarlah atau carilah ilmu mulai dari buaian sampai keliang
lahat.58

Dari pengertian belajar yang dikemukakan para ahli tersebut di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa elemen yang

penting yang mencirikan pengertian belajar antara lain yaitu :

1). Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana

perubahan itu dapat mengarah kepada sesuatu yang baik atau

sebaliknya.

2). Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan

dan pengalaman.

57 Sayid Ahmad Al-Hamisyi, Muhtarul Ahadist, (Libanon: Darul Qutub Al-Alamiyah
Beirut, 2000), hlm. 98

58 Syeh Zarnudji, Syarah Ta’limul Muta’alim, (Kudus: Menara Kudus, 1963), hlm. 188
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3). Perubahan belajar itu harus relatif dan mantap dan merupakan

akhir dari suatu periode yang cukup panjang.

4). Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar

menyangkut berbagai aspek kepribadian baik fisik ataupun psikis.

Antara definisi yang satu dengan yang lain saling melengkapi

dan berkaitan sehingga menghasilkan suatu pengertian bahwa pada

dasarnya belajar merupakan aktifitas yang menghasilkan perubahan

tingkah laku yang sedikit banyak perubahan tersebut bersifat konstan.

Maka dalam diri seorang siswa yang belajar akan mendapatkan

pengetahuan baru, pengalaman yang baru serta kecakapan baru dari

hasil belajar.

Jadi maksud intensitas belajar adalah kesanggupan,

kesungguhan siswa dalam belajar atau giat belajar yang dilakukan

siswa dalam upaya memperoleh pemahaman, pengetahuan serta

tingkah laku yang lebih baik melalui prosedur latihan dan pengalaman

yang dilakukan baik di sekolah maupun di rumah.

b. Belajar dalam Islam

Belajar merupakan proses internal yang kompleks, ia melibatkan

berbagai aspek psikologis yang ada pada diri seseorang. Diantara

aspek yang paling dominan dalam proses ini diantaranya adalah

seluruh mental yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik.59

59 Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), hlm. 18
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Sebagai agama yang rahmatan lil’alamin, Islam sangat

menganjurkan umatnya untuk giat belajar/mencari imu. Dalam hadist

Nabi SAW bersabda:

Didiklah anak-anakmu dengan belajar ilmu, karena mereka itu
akan dijadikan buat menghadapi masa yang lain dari masa
kamu itu.60

Dalam prespektif Islam, tujuan belajar adalah untuk

menghilangkan kebodohan yang ada pada diri seseorang. Disamping

itu, tujuan belajar menurut Islam, adalah untuk mencapai kebahagiaan

hidup didunia dan akhirat. Beliau Nabi Muhammad SAW.

memberikan petunjuk dan tuntunan kepada umat manusia agar

terhindar dari kebodohan.

Dalam pandangan Islam, jauh sebelum ada budaya belajar, Nabi

Adam AS merupakan pelopor manusia pertama yang diberi

ilmu/belajar langsung oleh Allah SWT.61 Allah SWT mengajari

kepada Nabi Adam AS tentang ilmu dan pengetahuan. Hal ini bisa

dilihat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 31, Allah SWT

berfirman:











60 M.Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bulan
Bintang,1993), hlm. 35

61 M Zianuddin Alawi, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: PT Angkasa, 2003), hlm.
20
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Dan Dia (Alloh) mengajarkan kepada Adam Nama-nama
(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada
Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama
benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang
benar. (Q.S Al—Baqarah: 31)

Ilmu yang diterima Nabi Adam As dan segala potensi yang

diciptakan Allah SWT padanya menjadi sebab diutamakanya nabi

Adam atas para malaikat, dan diperintahkan mereka supaya bersujud

pada Adam AS. Dan dengan sebab belajar atau ilmu, Adam AS

dijadikan  dari umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi.62

Dengan kelebihan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi

Adam AS, menjadikan Adam mendapatkan derajad yang tinggi dari

pada malaikat dan makhluq-makhluq yang lain. Allah SWT sendiri

juga telah menjanjikan derajad yang tinggi dan mulia kepada orang-

orang yang belajar dan berilmu.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 11:

…….








Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-
Mujadalah:11)

62 Jamali Sahrodi, dkk. Membedah Nalar Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah,
2005), hlm. 47
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Pada ayat diatas,63 dapat diambil kesimpulan betapa mulianya

orang-orang yang berilmu dihadapan Allah SWT. Disamping Allah

telah menjanjikan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu, Allah

juga akan memberikan kebahagian  diakhirat. Dan dengan belajar,

manusia akan mendapatkan pengetahuan yang sangat luas.

Belajar sering diartikan dengan kegiatan membaca, terutama

dalam ruang lingkup pendidikan. Belajar dan membaca merupakan

dua kata yang sering diartikan sama, meskipun belajar mempunyai

makna yang lebih luas. Dalam prespektif Islam, membaca merupakan

pembuka cakrawala peradaban baru. Ayat pertama yang diturunkan

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang betapa

pentingnya belajar/membaca dengan perantara pena. Dalam Al-

Qur’an kata-kata yang menjelaskan ilmu disebutkan ada 780 kali.64

Hal ini menunjukkan besarnya  perhatian Islam dalam hal membaca.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-'Alaq ayat 1-5 Allah SWT Berfirman:













Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah,
dan  Tuhanmulah yang Maha pemurah,yang mengajar (manusia)

63 Abdul Fatah Jalal, Asas-Asas Pendidikan Islam,( Bandung: CV Diponegoro, 1998), hlm.
38

64 Baharudin, Esa Nur Wahyudi, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2007), hlm. 30
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dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa
yang tidak diketahuinya.(Q.S.Al-’Alaq1-5)

Ayat diatas memerintahkan manusia untuk belajar/membaca.

Disatu fihak membaca melibatkan proses mental yang tinggi,

melibatkan proses pengenalan (cognition), ingatan (memory),

pengamatan (perception), pengucapan (verbalization), pemikiran

(reasoning), daya cipta (creatifity).

Ditinjau dari segi psikology, membaca melibatkan keseluruhan

struktur mental manusia sebagai seorang individu, atau yang sering

dinamakan dengan kecerdasan/intellegence. Para pakar pendidikan

dari barat berpendapat bahwa pertumbuhan kecerdasan manusia hanya

dapat dipelihara dengan adanya pembacaan/membaca.65

Disamping itu, membaca juga mempunyai aspek sosial, yaitu

proses yang menghubungkan perasaan, pemikiran, dan tingkah laku

seorang manusia pada manusia lain. Membaca menghendaki adanya

simbol yang dapat dibaca.66

Membaca merupakan sebuah proses di mana pikiran

menerjemahkan simbol-simbol yang tertulis ke dalam ide yang dicoba

untuk dikomunikasikan. Ide itu kemudian dipahami dan dimengerti.

65 Ibid, hlm. 31
66 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,

2000), hlm. 166
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Menurut  Colin Mares, membaca merupakan hal yang sangat

urgen dalam kegiatan belajar, karena dengan membaca dapat

diperoleh banyak informasi yang luas.67

Dalam membacas, tidak terbatas pada hal-hal yang terjadi

dewasa ini, tetapi menjangkau masa lalu bahkan masa yang akan

datang. Dan tidak hanya objek yang terjangkau indera, tapi hasil

pemikiran dan kontemplasi dapat diketahui dengan cara membaca.

Membaca adalah salah satu kunci sukses dalam belajar, karena ada

beberapa faktor diantaranya:

a Membaca adalah sumber lengkap dalam belajar

b Membaca adalah sumber belajar yang paling mudah didapat

c Membaca adalah sumber belajar yang paling murah

d Membaca adalah sumber belajar yang paling cepat, sebuah buku

yang disusun selama bertahun-tahun dapat dibaca dalam waktu

singkat.

e Dengan membaca dapat mempelajari banyak hal sekaligus.

Karena ketika seseorang membaca sebuah buku, dia akan

memetik berbagai manfaat.

f Membaca adalah ikhtiar yang terus-menerus untuk

mengembangkan diri. Daya pikir seseorang ditantang, didorong

untuk selalu berfikir secara lurus dan terang.68

67 Idri Shaffat, Optimized Learning….,…, hlm. 98
68 A. Widyamartaya, Seni Membaca untuk Study, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 64
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Dan masih banyak lagi fungsi dan kegunaan membaca dalam

kegiatan belajar. Sukses siswa dalam study tidak datang begitu saja,

melainkan ada harga yang harus dibayar. Harga yang  harus di penuhi

siswa untuk sukses dalam study banyak dan tinggi. Dan salah satu

harganya adalah mau membaca, rajin membaca, dan membaca secara

efisien.

c. Bentuk Intensitas Belajar

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh

sejumlah ilmu pengetahuan. Dalam belajar, kita tidak bisa melepaskan

dari beperapa hal yang dapat mengantarkan keberhasilan dalam

belajar. Kesungguhan atau intensitas dalam belajar merupakan salah

satu prinsip belajar agar mendapat hasil yang maksimal. Belajar tanpa

kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan, selain

itu akan bayak waktu dan tenaga yang terbuang percumah, sebaliknya

belajar dengan sungguh-sungguh serta tekun akan memperoleh hasil

yang maksimal dan penggunaan waktu yang efektif.69

Menurut Syaiful Bahri Djamrah, pedoman umum dalam belajar

dapat dilakukan dengan cara belajar dengan teratur, disiplin dan

bersemangat, konsentrasi, pengaturan waktu, istirahat dan tidur yang

cukup.70 Sedangkan menurut Sofchan Sulistiyowati, ada dua konsep

belajar yang utama dalam mencapai keberhasilan, yaitu keteraturan

69 Ibid.,hlm. 53.
70 Syaiful Bahri Djamrah, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm.

10-22.
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belajar dan kedisiplinan belajar.71 Sesuai dengan pendapat di atas

maka dapat disimpulkan intensitas atau kesungguhan dalam belajar

dapat dilakukan dalam bentuk:

1) Kedisiplinan dalam belajar.

Kedisiplinan berasal dari bahasa Inggris discipline

sedangkan dalam bahasa arabnya yang berarti ketaatan ,النظام

(kepatuhan) kepada peraturan tata tertib.72 Kata disiplin berasal

dari kata disciple yang mempunyai arti belajar. Menurut Drever

dan James, kata disiplin semula disinonimkan dengan education

(pendidikan), dalam pengertian modern pengertian dasarnya

adalah kontrol terhadap kelakuan, baik oleh suatu kekuasaan luar

ataupun oleh individu itu sendiri.73

Istilah disiplin tidak terbatas hanya pada konteks

konfrontasi, namun perlu didasari dengan kasih sayang, siswa

juga perlu diajari tentang disiplin pribadi (self-discipline) atau

cara mendisiplinkan dirinya sendiri, serta perilaku yang

bertanggung jawab.74

Salah satu penunjang keberhasilan dalam belajar siswa

adalah kedisiplinan, dan perbuatan disiplin membutuhkan upaya

tertentu seperti kontinuitas dan ajeg (istiqomah), tepat waktu,

melaksanakan perintah dengan baik, dan taat susila. Sebaliknya

71 Sofchah Sulistiyowati, Cara Belajar Yang Efektif dan Efisien, (Pekalongan: Cinta Ilmu,
2001), hlm. 2-3.

72 Poerwadarminta.,Op.Cit., hlm.245.
73 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: CV Citra Media, 2000), hlm. 21
74 James Dobson, Berani Menerapkan Disiplin, (Interaksara, Batam Centre, 2004), hlm. 11
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pelanggaran terhadap disiplin dapat berupa terlambat, membolos,

tidak sopan dan berlaku asusila.75

Kemudian secara terminology ada beberapa ahli yang

memberikan definisi sebagai berikut:

Pertama, menurut Mar’at, disiplin adalah sikap seseorang

atau kelompok yang menjamin adanya kepatuhan terhadap

perintah-perintah dan berinisiatif untuk melakukan tindakan yang

perlu seandainya tidak ada perintah.76

Kedua, menurut Soegarda Poerbawakatja disiplin adalah

suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik

guna memenuhi fungsi pendidikan.77

Ketiga, Della Sammers disiplin adalah; A methode of to

produce and self an control State of order and control gained as a

result of this training.78 (Disiplin adalah metode latihan untuk

menghasilkan ketaatan dan kontrol diri. Keadaan teratur dan

terkontrol yang dicapai hasil dari latihan).

Keempat, menurut Malayu S.P Hasibuan kedisiplinan

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua

peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.79 Sedangkan

75 Idri Shaffat, Optimized Learning Strategy,(Jakarta:Prestasi Pustaka, 2009), hlm. 40
76 Mar’at, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 90.
77 Soegarda Poerbawakatja, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm.

81.
78 Della Sammers, Dictionary of Company English Indonesian Dictionary, (Jakarta :

Gramedia, 1988), hlm. 185.
79 H.Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Bumi Aksara,

2003), Edisi Revisi. hlm. 193
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menurut Muhammad Shochib Kedisiplinan adalah keteraturan diri

berdasarkan nilai moral.80

Kelima, menurut Muhammad Shochib Kedisiplinan adalah

keteraturan diri berdasarkan nilai moral.81

Keenam, Oteng Sutisna memberikan definisi disilpin

sebagai latihan yang mengembangkan pengendalian diri, karakter

atau keadaan serba teratur dan efisien. Hasil latihan serupa itu,

pengendalian diri, perilaku yang tertib. Penerimaan yang

menghukum atau memperbaiki. Suatu cabang ilmu

pengetahuan.82

Ketujuh, menurut Sumarmo, disiplin adalah suatu kondisi

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkain

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan,

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin akan membuat

seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal yang seharusnya

dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang

sepatutnya dilakukan atau tidak dilakukan (karena merupakan

hal-hal yang dilarang).83

80 Muhammad Shocib,Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak dalam Disiplin
Diri,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 2

81 Muhammad Shocib,Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak dalam Disiplin
Diri,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 2

82 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional,
(Bandung : Angkasa), hlm. 110.

83 D. Soemarmo, Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Tata Tertib Sekolah,
(Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 1998), hlm. 20
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Kedelapan, menurut Suharsimi Arikunto, mengemukakan

bahwa disiplin adalah menunjuk kepada kepatuhan seseorang

dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh

adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya.84

Kesembilan, menurut Keith Davis yang dikutip oleh R.A.

Santoso Sastro Poetro mengemukakan bahwa disiplin adalah

suatu pengawasan terhadap diri pribadi untuk memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan oleh pimpinan untuk

melaksanakan segala sesuatu yang telah disetujui/diterima sebagai

suatu tanggung jawab.85

Kesepuluh, Bedjo Siswanto menjelaskan bahwa disiplin

adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis

maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjelaskannya dan

tidak mengelak untuk menerima sangsi-sangsinya apabila ia

melanggar tugas dan wewenang yang dikaitkan kepadanya.86

Dari beberapa pendapat para ahli tentang kedisiplinan

tersebut, maka dapat disintesiskan bahwa kedisiplinan adalah

wujud kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati peraturan-

peraturan atau tata tertib dan norma-norma sosial berdasarkan

nilai moral yang berlaku sehingga mencerminkan besarnya rasa

84 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta : PT. Rineka
Cipta, 2000), hlm. 144

85 R. A. Santoso Sastro Poetro, Partisipasi Komunikasi, Presuasi dan Disiplin dalam
pembangunan (Bandung : Alumni, 2000), hlm. 288

86 Bedjo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja (Bandung : Sinar Baru, 2009), hlm. 278
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tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan

kepadanya, yang dilakukan dengan suatu latihan.

Disiplin timbul dari dalam jiwa karena adanya dorongan

untuk menaati tata tertib tersebut. Untuk itu dalam belajar sangat

diperlukan kedisiplinan yang muncul karena kesadaran diri bukan

karena terpaksa. Dengan disiplin belajar siswa, akan dapat

menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kemauan yang

keras akan mendorong siswa tidak lekas putus asa dalam

menghadapi kesulitan. Sedangkan disiplin yang tinggi diperlukan

supaya siswa selalu belajar sesuai dengan waktu yang diaturnya

sendiri. Disiplin dalam belajar meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Disiplin dalam menepati jadwal belajar (harus mempunyai

jadwal kegiatan belajar untuk diri sendiri)

b) Disiplin dalam mengatasi semua godaan yang akan menunda-

nunda waktu untuk belajar.

c) Disiplin terhadap diri sendiri untuk dapat menumbuhkan

kemauan dan semangat belajar baik di rumah maupun di

sekolah.

d) Disiplin dalam menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit

dengan cara makan yang teratur dan bergizi serta berolah

raga secara teratur.87

2) Keteraturan dalam Belajar

87 Sofchah Sulistyowati, op.cit., hlm. 3.
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Belajar dengan teratur merupakan pedoman mutlak yang

tidak bisa diabaikan oleh seorang siswa dalam menuntut ilmu di

sekolah.88 Hal ini mengingat banyaknya bahan pelajaran yang

harus dikuasai, menuntut pembagian waktu yang sesuai dengan

kedalaman dan keluasan bahan pelajaran.

Penguasaan atas semua bahan pelajaran dituntut secara

dini, tidak harus menunggu sampai menjelang ulangan dan ujian.

Belajar dengan teratur dapat dilakukan dengan cara teratur masuk

sekolah, karena dengan masuk sekolah siswa akan mendengarkan

penjelasan dari guru, yang mana kita tidak cukup dengan hanya

membaca buku. Penjelasan dari guru pun tidak hanya didengar

tetapi harus dicatat secara teratur sesuai dengan bidang studi

masing-masing.89

Hal-hal yang perlu dilakukan secara teratur dalam belajar

antara lain :

a) Teratur dalam mengikuti pelajaran di sekolah dan selalu

mengikuti pelajaran dari guru-guru yang mengajar.

b) Teratur dalam belajar di rumah dengan selalu mengulangi

pelajaran yang telah diajarkan di sekolah.

c) Teratur dalam memiliki buku-buku catatan pelajaran, baik

berupa buku terbitan, diktat, dan tulisan tangan.

88 Syaiful Bahri Djamrah, op.cit., hlm. 10.
89 Hasbullah Thabrany, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004),

hlm. 69.
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d) Teratur dalam menyusun perlengkapan yang digunakan untuk

belajar misalnya meja tulis, rak buku, lampu penerangan,

ruang belajar dan alat-alat tulis.90

Penting membiasakan diri dengan sikap teratur dalam

segala hal, yang menyangkut masalah keberhasilan belajar.

Percaya pada diri bahwa dengan sikap teratur itu tidak akan

mendatangkan kegagalan dalam belajar di sekolah.91 Jika sifat

teratur dihayati dan menjadi kebiasaan seorang siswa dalam

perbuatannya, lama kelamaan sifat ini akan mempengaruhi pula

jalan pikirannya. Sedang pikiran yang jernih sangat diperlukan

dalam menuntut ilmu. Belajar secara teratur akan senantiasa

menjadikan tindakan apapun secara teratur dalam kesehariannya.

3) Konsentrasi dalam Belajar

Konsentrasi adalah pemusatan perhatian dan pikiran pada

hal atau sesuatu.92 Menurut Judi Al-Falasani, konsentrasi adalah

pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan menyampingkan

semua hal lainnya yang tidak berhubungan.93

Dalam belajar konsentrasi berarti pemusatan pikiran

terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal

lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran.

90 Sofchan Sulistyowati, op.cit., hlm. 2.
91 Syaiful Bahri Djamrah, op.cit., hlm. 15.
92 Depdikbud, loc.cit., hlm. 456.
93 Djudi Al-Falasani dan Fauzan Na’if, Kiat Sukses Belajar Bagi Pelajar dan Mahasiswa,

(Semarang: Aneka Ilmu, 1991), hlm. 58.
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Sedangkan menurut The Liang Gie mengutip pendapat

Geofrey Pudley mengartikan konsentrasi sebagai berikut:

Concentration is a habit and habits are perfected by practice.94

Konsentrasi adalah suatu kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan

disempurnakan oleh praktek.

Sehingga dapat disimpulkan, konsentrasi merupakan suatu

kemampuan untuk memfokuskan pikiran, perasaan, kemauan dan

segenap panca indera ke satu obyek di dalam suatu aktifitas

tertentu, dengan disertai usaha untuk tidak mempedulikan obyek-

obyek lain yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas itu. Perlu

diketahui bahwa kemampuan untuk melakukan konsentrasi itu

memerlukan kemampuan dalam menguasai diri atau daya

penguasaan diri. Dengan adanya penguasaan diri inilah seorang

siswa akan dapat menguasai pikiran, perasaan, kemauan dan

segenap panca indera untuk dikonsentrasikan atau difokuskan

kepada satu obyek yang dikehendakinya.

Seorang siswa yang tidak mempunyai pendirian, mudah

terpengaruh, tidak mempunyai kestabilan mental dan mempunyai

penguasaan diri yang lemah, biasanya akan mengalami kesulitan dalam

mengkonsentrasikan pikirannya

3. Konsep Hasil Belajar

94 The Liang Gie, Cara Belajar yang Efisien, Jilid 2, (Yogyakarta: Library, 1995), hlm.
138.
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Menurut Muhibbin Syah, bahwa hasil belajar diartikan sebagai

tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

sebuah program pengajaran. Indikator hasil belajar adalah pengungkapan

hasil belajar yang meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai

akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Ranah yang dimaksud antara

lain ranah cipta, rasa dan karsa.95

Dalam pemaknaan menyeluruh hasil belajar bukan hanya merupakan

hasil intelektual saja, melainkan harus meliputi tiga aspek yang dimiliki

siswa yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.96 WS.

Winkell berpendapat bahwa hasil belajar adalah ”hasil belajar yang

nampak pada tingkah laku siswa sebagai akibat dari belajarnya”.97 Oleh

karena itu, untuk mencapai hasil yang diinginkan ada beberapa persyaratan

yang harus dipenuhi siswa dalam belajar dan guru dalam memberikan

pelajaran kepada siswa. Hal ini dapat terlaksana apabila aspek yang satu

dengan yang lainnya saling berkaitan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh anak didik setelah

melakukan latihan atau praktek tertentu, baik hasil itu berupa angka, huruf

maupun tindakan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya.

95 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm.
141.

96 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 1995), hlm. 49.

97 WS. Winkell, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm.
161.
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Menetapkan batas minimum keberhasilan belajar siswa selalu

berkaitan dengan upaya pengungkapan hasil belajar. Ada beberapa

alternatif norma pengukuran tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti

proses belajar-mengajar. Di antara norma-norma pengukuran tersebut

ialah:

1). Norma skala dari 0 sampai 10;
2). Norma skala angka 0 sampai 100.

Angka terendah yang menyatakan kelulusan/ keberhasilan belajar

(passing grade) skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan untuk skala 0-100

adalah 55 atau 60. Alhasil pada prinsipnya jika seorang siswa dapat

menyelesaikan lebih dari separuh tugas atau dapat menjawab lebih dari

setengah instrument evaluasi dengan benar, ia dianggap telah memenuhi

target minimal keberhasilan belajar.98

Hal lain yang justru lebih penting dalam proses evaluasi prestasi

bukan norma mana yang harus diambil, melainkan sejauh mana norma itu

dipakai secara lugas untuk mengevaluasi seluruh kecakapan siswa

(kognitif, afektif, dan psikomotor).

Adapun pada MTs Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Kabupaten

Kampa, untuk mata pelajaran PAI, Kriteria Ketuntasan Minimal-nya

adalah 75. Artinya, jika siswa sudah mencapai nilai tersebut atau lebih,

maka sudah disebut dengan berhasil dalam belajar.

98 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : Remaja
Rosda Korya, 2002), hlm. 153.
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Dilihat dari bentuk konkritnya, indikator hasil belajar dapat dilihat

dari nilai raport. Nilai raport ini adalah nilai atau hasil akhir pada periode

pengajaran baik sistem catur wulan maupun semester. Dalam hal ini,

peneliti menggunakan standar Kriteria Ketuntasan Minimal dalam menilai

hasil belajar siswa, yaitu 75.

Hasil belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

berasal dari dirinya (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). Hasil

belajar yang dicapai siswa pada hakekatnya merupakan hasil interaksi

antara berbagai faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang dimaksud

adalah :

1). Faktor yang berasal dari dalam individu (internal)

Menurut Nana Syaodih Sukamadinata, faktor ini dibagi menjadi

dua yaitu :99

a) Aspek Jasmaniah, mencakup kondisi dan kesejahteraan jasmani

dan individu. Kondisi fisik menyangkut pula kelengkapan dan

kesehatan indra penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman

dan pencacapan. Kesehatan inilah merupakan syarat mutlak bagi

keberhasilan belajar. Indikator-indikator hasil belajar.

b) Aspek Psikis atau Rohaniah, menyangkut kondisi kesehatan

psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, sosial, psikomotor,

serta kondisi afektif dan konatif dari individu.

2). Faktor yang berasal da luar di siswa. (eksternal), terdiri dari ;

99 Nana Syaodih Sukamadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung :
Remaja Rosda Karya, 2003), h. 162.
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a) Faktor Sosial

M. Ngalim Purwanto menyebutkan bahwa yang termasuk

faktor sosial yaitu :

• Keluarga/ keadaan rumah tangga, kalau anak berada dalam

sebuah keluarga yang harmonis, maka anak akan betah

tinggal dalam keluarga tersebut dan kegiatan belajarnya akan

terarah. Dengan keadaan yang demikian maka hasil belajar

anak akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika anak

hidup dalam keluarga yang kurang harmonis, penuh dengan

percekcokan, maka anak menjadi tidak betah tinggal dalam

keluarga. Keadaan demikian akan membuat anak malas

belajar sehingga hasil belajarnya menurun.100

Menurut M. Chabib Thoha lingkungan keluarga yang

berpengaruh terhadap hasil belajar anak adalah "cara

mendidik orang tua terhadap anak sikap sosial dan emosional

orang tua serta sikap keagamaan orang tua".101

• Interaksi guru dengan murid, di mana guru yang kurang

berinteraksi dengan siswa secara intim, maka akan

menyebabkan proses belajar-mengajar kurang lancar.

• Guru dan cara penyajian, di sini guru dituntut agar pandai-

pandai cara mengajarkan pengetahuan kepada anak didik.

100 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000),
Cet ke 5, hlm. 102.

101 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2000)., hlm. 127.
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• Alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar.

• Lingkungan dan kesempatan yang tersedia.

• Motivasi sosial.102

b) Faktor Non Sosial

Menurut Sumadi Surya Brata, kelompok faktor ini tak terbilang

jumlahnya, misalnya keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu,

tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar.103

Demikian pula faktor internal dan eksternal yang berinteraksi baik

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil

belajar siswa, oleh karena itu perlu memperhatikan faktor-faktor

tersebut.

B. Kerangka Berfikir

1. Korelasi Perhatian Orang Tua dengan Hasil Belajar Siswa

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga,

masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, pendidikan anak tidak

semata tanggung jawab sekolah, tetapi bersama antara orang tua, sekolah

dan masyarakat. Sesungguhnya orang tua merupakan penanggung jawab

utama pendidikan anak. Dalam pengertian ini, keberhasilan pendidikan

anak disekolah bukan hanya merupakan hasil perjuangan guru dan anak

sebagai peserta didik. Tetapi keberpihakan orang tua yang memberikan

dukungan berupa perhatian, dorongan dan pengawasan kepada anaknya

102 Ngalim Purwanto, op.cit., hlm. 102
103 Sumadi Suryabrata, op. cit., hlm. 21
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ikut memberikan andil. Dengan kata lain, orang tua mempunyai peranan

besar terhadap keberhasilan yang dicapai anak di sekolah.

Belajar merupakan perubahan yang terjadi melalui latihan atau

pengalaman. Oleh karena itu selama menjalani proses belajar, anak

menghadapi berbagai macam problematika baik yang bersifat fisik

maupun psikis yang menjebak anak ke dalam suatu kesulitan sehingga

mengakibatkan lemahnya semangat, prestasi menurun, atau hal-hal lain

yang merugikan anak. Maka dalam keadaan seperti ini eksistensi orang

tua sangat penting dalam menyertai perjalanan anak dalam rangka

mengatasi kesulitan-kesulitannya, terutama dalam menumbuhkan

motivasi dan melatih anak untuk mencari solusi dan mengatasi masalah-

masalahnya secara mandiri.

Dalam hal ini Hari Waluyo menyatakan bahwa “peranan orang tua

untuk membimbing dan memotivasi anak, akan sangat berperan untuk

kesuksesan hasil belajaranak.”104 Perhatian orang tua pada aktivitas

belajar anak dengan segala yang berhubungan dengannya, dapat

memberikan motivasi berprestasi yang tinggi dan memunculkan simpati

anak kepada orang tua yang pada akhirnya dapat menumbuhkan

kepercayaan pada diri anak.

Perhatian orang tua sesungguhnya merupakan investasi kepada

anak dalam meningkatkan aktivitas belajar, dan membantu

104Hari Waluyo, “Hambatan Kultural Kurikulum 2004”, http://www.suaramerdeka.com/
harian/0401/26/kha2.htm., 26 Januari 2004.
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memaksimalkan perkembangan kepribadian serta hasil belajar. Senada

dengan hal tersebut, Pramuji Wibowo menyatakan sebagai berikut:

Motivasi ekstrinsik yang paling utama adalah dari orang tua atau
keluarga. Hal ini dikarenakan semenjak kecil anak bersosialisasi,
menerima pendidikan (pendidikan informal) pertama kalinya adalah
di dalam keluarga, dan pendidikan yang diperoleh dalam keluarga ini
merupakan pendidikan yang terpenting atau utama terhadap
perkembangan pribadi anak. Belajar sebagai proses interaksi untuk
mencapai tujuan akan lebih efektif, bila ditunjang dengan motivasi
yang tinggi, baik yang berupa intrinsik maupun ekstrinsik, dan orang
tua adalah hal yang signifikan dalam membangkitkan motivasi
seseorang.105

Perhatian yang cukup dan perlakukan orang tua yang bijaksana

terhadap anak, akan berdampak pada kemampuan pengembangan potensi

diri anak yang melahirkan motivasi belajar yang tinggi dan kemampuan

berkonsentrasi dalam aktivitas belajarnya yang akhirnya berpengaruh

kepada pencapaian hasil belajar yang maksimal.

2. Korelasi Intensitas Belajar dengan Hasil Belajar Siswa

Pendidikan disebut bermutu manakala mampu melahirkan lulusan

yang memiliki kemampuan praktis pragmatis, bersifat produktif dan

dapat melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan ekonomi dan

social,106 yaitu hasil belajar. Dalam mewujudkan mutu pendidikan dan

hasil belajar yang berkualitas, tidak hanya bergantung pada satu

komponen saja, tetapi semua komponen, yang meliputi siswa, materi,

media, sarana dan prasarana, kurikulum, dan biaya atau dana. Namun

semua komponen pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal

105 Pramuji Wibowo, ”Pengaruh Motivasi Terhadap Efektivitas Belajar”, http://pramuji
wibowo. wordpress.com. 13 Maret 2007.

106 Sudarman Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan. (Jakarta: Pustaka Pelajar.
2003), hlm. 192.
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bagi peningkatan mutu proses dan hasil belajar tanpa didukung oleh

kemauan dan kemampuan siswa. Artinya, diantara faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa pada bidang pendidikan agama Islam

adalah pola belajarnya dan aktualisasi agama Islam yang diketahuinya.

Aspek ini, erat kaitanya dengan intensitas belajar siswa itu sendiri.

Sehingga untuk mencapai keberhasilan PAI di sekolah tidak lepas dari

potensi dan kesungguhan yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-

harinya.

Hasi penelitian Mareena Mohamad, dkk, menunjukkan bahwa

terdapat korelasi antara model atau intensitas belajar siswa terhadap hasil

belajarnya. Artinya, semakin baik pola belajar dan intensitas belajar

siswa, maka akan semakin baik pula hasil belajarnya.107

Dengan demikian, untuk mendapat hasil belajar PAI yang baik,

siswa harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan apa yang telah

dipelajari harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh

karena itu, intensitas belajar dan keberagamaan siswa sangat menentukan

keberhasilan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga

tujuan pendidikan dapat tercapai dan terwujud dari prestasi PAI siswa

yang baik.

3. Korelasi Perhatian Orang Tua dan Intensitas Belajar dengan Hasil

Belajar

107 Mareena Mohamad, Norhasni Zainal Abiddin Ismi Arif Ismail dan Azizan Asmuni,
“Tinjauan hubungan antara Pola Pembelajaran dan Sikap Beragama dengan Prestasi belajar”
dalam Jurnal Eksplanasi Vol.6 No.1( Maret  2011), hlm. 17- 87
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Pendidikan disebut bermutu manakala mampu melahirkan lulusan

yang memiliki kemampuan praktis pragmatis, bersifat produktif dan

dapat melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan ekonomi dan

social,108 yaitu hasil belajar.

Dalam mewujudkan mutu pendidikan dan hasil belajar yang

berkualitas, tidak hanya bergantung pada satu komponen saja, tetapi

semua komponen, yang meliputi siswa, materi, media, sarana dan

prasarana, kurikulum, dan biaya atau dana. Namun semua komponen

pendidikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan

mutu proses dan hasil belajar tanpa didukung oleh kemauan dan

kemampuan siswa serta orang tua siswa itu sendiri. Artinya, diantara

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada bidang pendidikan

agama Islam adalah pola belajarnya dan perhatian orang tuanya dalam

mengaktualisasikan ajaran agama Islam di rumahnya.

Hasi penelitian Mareena Mohamad, dkk, menunjukkan bahwa

terdapat korelasi antara model belajar siswa dan perhatian orang tua

terhadap hasil belajarnya. Artinya, semakin baik pola belajar dan

perhatian orang tuanya, maka akan semakin baik pula hasil belajarnya.109

Dengan demikian, untuk mendapat hasil belajar PAI yang baik,

siswa harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan memperoleh

perhatian dengan baik dari orang tuanya. Oleh karena itu, intensitas

108 Sudarman Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan. (Jakarta: Pustaka Pelajar.
2003), hlm. 192.

109 Mareena Mohamad, Norhasni Zainal Abiddin Ismi Arif Ismail dan Azizan Asmuni,
“Tinjauan hubungan antara Pola Pembelajaran dan Sikap Beragama dengan Prestasi belajar”
dalam Jurnal Eksplanasi Vol.6 No.1( Maret  2011), hlm. 17- 87
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belajar dan perhatian orang tua sangat menentukan keberhasilan proses

belajar mengajar yang efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan

dapat tercapai dan terwujud dari prestasi PAI siswa yang baik. Secara

teoretis, korelasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

Gambar 2.1
KERANGKA BERFIKIR

C. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan judul penelitian di atas, ada beberapa kajian yang telah

dilakukan oleh peneliti yang lain, yang relevan dengan penelitian ini, dengan

segala kemampuan penulis berusaha menelusuri dan menelaah beberapa hasil

kajian, antara lain :

Pertama, Hasi penelitian Mareena Mohamad, dkk, menunjukkan

bahwa terdapat korelasi antara model belajar siswa dan sikap beragama

terhadap hasil belajarnya. Artinya, semakin baik pola belajar dan sikap

beragamanya, maka akan semakin baik pula hasil belajarnya.110 Permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara

korelasi antara model belajar siswa dan sikap beragama terhadap hasil

belajarnya di Madrasah Tsanawiyah Nurussalam. Analisis yang dipakai

110 Mareena Mohamad, dkk, Ibid.

Hasil Belajar PAI
Siswa

Perhatian Orang Tua

Intensitas Belajar Siswa
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adalah product moment, dan hasilnya menunjukkan bahwa hasil belajar siswa

yaitu berkisar antara 80-90 menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan

model belajar siswa dan sikap beragama.

Penelitian saudari Mareena Mohammad, dkk, tersebut, memiliki

variable yang sama dengan variable yang penulis teliti dalam penelitian ini,

yaitu hasil belajar. Namun demikian, penelitian saudari Nurhidayati tersebut

difokuskan pada Madrasah. Sementara yang penulis lakukan dalam penelitian

ini adalah Pertama, dari dua variable yang sama tersebut, yaitu hasil belajar,

disandingkan dengan variable lain; intensitas belajar dan tingkat

keberagamaan. Kedua, fokus materi yang penulis teliti adalah mata pelajaran

PAI. Ketiga, sekolah yang penulis teliti adalah SMP, dan Keempat, waktu dan

lokasi yang berbeda. Sehingga sangat dimungkinkan hasil penelitian penulis

ini sangat berbeda hasilnya dengan apa pada penelitian tersebut.

Kedua, penelitian Abdull Sukor Shaari, Noran Fauziah Yaakub, dan,

Rosna Awang Hashim, dari Fakulti Sains Kognitif & Pendidikan Universiti

Utara Malaysia, menunjukkan bahwa motivasi dan komitmen seseorang akan

berpeluang berpengaruh pada prestasinya.111

Ketiga, Moh Multazam, Tahun 2005 dengan judul “pemanfaatan media

pendidikan dan lingkungan belajar dan  prestasi hasil belajar pendidikan

agama Islam siswa MAN 2 Semarang”.112 Adapun hipotesisnya sebagai

111 Abdull Sukor Shaari, “Peranan Pengalaman Mengajar dalam Hubungan Antara
Komitmen dan Motivasi terhadap Profesion dengan Prestasi Kerja” dalam Jurnal IJMS, Edisi 11
(SPECIAL  ISSUE), 185-196  (2004)

112 Moh Multazam, Pemenfaatan Media Pendidikan dan Lingkungan Belajar terhadap
Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa MAN 2 Semarang, (Semarang: Perpustakaan
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2005), Tesis tidak dipublikasikan.
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berikut, bahwa terdapat pengaruh  yang signifikan antara pemanfaatan media

pendidikan dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar pendidikan agama

Islam siswa MAN 2 Semarang.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Karena penulis

meneliti tentang intensitas belajar dan tingkat keberagamaan yang

berpengaruh terhadap prestasi siswa, sedangkan penelitian di atas meneliti

tentang pemanfaatan media pendidikan dan lingkungan belajar terhadap hasil

belajar pendidikan agama Islam.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional ini untuk menjabarkan konsep teoritis ke dalam

bentuk konkrit agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan. Karena

kerangka teoritis dalam uraian di atas masih bersifat umum, maka konsep

tersebut akan dioperasionalkan menjadi satuan-satuan yang konkrit, sehingga

dapat diteliti kebenarannya secara logis.

Untuk menguji variable X1 (perhatian orang tua), dan menguji

Intensitas Belajar Siswa (X2) penulis perlu memaparkan beberapa indikator

sebagai berikut, yaitu :

1. Perhatian terhadap kebutuhan sekolah

a. Orang tua membelikan tas sekolah
b. Orang tua membelikan buku sekolah
c. Orang tua membelikan LKS
d. Orang tua mengganti buku-buku yang rusak

2. Perhatian terhadap belajar di rumah

a. Orang tua mendampingi ketika belajar di rumah
b. Orang tua memberikan les privat
c. Orang tua membatasi melihat televisi
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d. Orang tua memberilakan perlengkapan belajar di rumah

3. Perhatian terhadap keberangkatan sekolah

a. Orang tua mengantar sekolah
b. Orang tua membangunkan tidur
c. Orang tua menanyakan tentang keberangkatan sekolah
d. Orang tua membantu jika berhalangan

4. Perhatian terhadap hasil belajar

a. Orang tua menanyakan hasil belajar
b. Orang tua memberikan pengarahan tentang hasil belajar
c. Orang tua memberikan hadiah
d. Mendukung dan mengatasi persoalan yang dihadapi anak

Variabel Intensitas Belajar Siswa (X2), dengan Indakator :

1. Disiplin dalam Belajar

a. Siswa membuat jadwal belajar PAI di rumah;
b. Siswa menepati atau tidak menunda-nunda dalam belajar;
c. Siswa memiliki kemauan yang kuat untul belajar PAI;
d. Siswa menjaga kondisi fisik dalam menunjang keberhasilan belajar;

2. Keteraturan dalam Belajar

a. Siswa teratur dalam mengikuti pelajaran di sekolah
b. Siswa teratur dalam belajar di rumah
c. Siswa teratur dalam memiliki buku-buku catatan pelajaran
d. Siswa teratur dalam menyusun perlengkapan yang digunakan untuk

belajar
3. Konsentrasi dalam belajar

a. Siswa tidak mudah terpengaruh,
b. Siswa mempunyai kestabilan mental
c. Siswa memiliki penguasaan diri yang baik

Sedangkan untuk mengukur variable Y (Hasil belajar PAI), indikatornya

adalah : Nilai belajar PAI siswa di MTs Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

E. Asumsi dan Hipotesa

1. Asumsi
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a. Perhatian oang tua terhadap kegiatan belajar anak berbeda-beda antara

satu orang tua dengan orang tua lainnya.

b. Intensitas belajar siswa berbeda-beda antara siswa dengan siswa

lainnya.

c. Hasil belajar PAI siswa berbeda-beda antara siswa dengan siswa

lainnya.

d. Ada kecenderungan perhatian orang tua dan intensitas belajar siswa

berhubungan dengan hasil belajar siswa.

2. Hipotesis

a. Hipotesa Alternatif (Ha)

Ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara perhatian

orang tua dan intensitas belajar siswa dengan hasil belajar Pendidikan

Agama Islam siswa MTs Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar.

b. Hipotesa Nol (Ho)

Tidak ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara

perhatian orang tua dan intensitas belajar siswa dengan hasil belajar

Pendidikan Agama Islam siswa MTs Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar Kabupaten Kampar.


