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BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP OPERASIONAL

A. Kerangka Teoritis

1. Aktivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aktivitas diartikan

dengan keaktifan; kegiatan1 aktivitas yang dimaksud dalam tulisan ini

ialah, keaktifan atau kegiatan siswa dalam mengikuti bimbingan

muhadharah yang dilaksanakan SMPIT Al-Ihsan Boarding School.

2. Muhadharah

Muhadharah atau pidato ialah penyampaian uraian secara lisan

tentang suatu hal didepan umum (massa).2 Sedangkan yang dimaksud

dengan muhadharah disini ialah, kehadiran siswa di suatu ruangan tertentu

untuk menyampaikan ceramah agama yang dihadiri oleh siswa yang

lainnya.

Dikarenakan perlunya persiapan sebelum melakukan muhadharah

maka SMPIT Al-Ihsan Boarding School, mengadakan bimbingan terhadap

siswa sebelum mereka tampil dalam muhadharah

3. Belajar

Suatu kegiatan dinamakan belajar menpunyai cirri-ciri sebagai

berikut :

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai
Pustaka, 2001, Cet. I, Edisi III, h.23

2 Deti Syamrotul Fuadi, Op.Cit, hal.168
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Berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-

macam faktor. Adapun faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua

golongan yaitu:

a. Faktor yang ada pada organisme itu sendiri yang kita sebut faktor

individu, yang termasuk dalam faktor individu antara lain kematangan

atau pertumbuhan, kecerdasan latihan, motivasi dan faktor pribadi

b. Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial, yang

termasuk faktor sosial ini antara lian faktor keluarga atau keadaan

rumah tangga, Guru, cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan

dalam belajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia serta motivasi

social.3

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian dengan menerapkan aktivitas muhadharah ini mirip dengan

penelitian oleh Khusnul Yaqin dengan judul “pengaruh aktivitas kerohanian

Islam pembinaan akhlak dan prestasi akademik SMUN 1 Pangkalan Kerinci”

tahun 2007. .dari penelitian ini diperoleh bahwa t hitung = 0,633 sedangkan t

table = 3,000. Karena t hitung ≤ t table, maka Ho diterima dan Ha ditolak,

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas kerohanian Islam

pembinaan akhlak dan prestasi akademik SMUN 1 Pangkalan Kerinci.

3 Ngalim Purwanto. Psikologi Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007,
h.102
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional  diperlukan untuk memberikan batasan terhadap

konsep teoritis hal ini sangat perlu agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam

memahami penelitian ini.

1. Indikator-indikator untuk mengukur aktivitas muhadharah siswa tersebut

adalah:

a. Kehadiran siswa dalam aktifitas muhadharah

b. Pemperhatikan bimbingan guru

c. Mencatat materi bimbingan guru

d. Memberi tanggapan terhadap bimbingan guru

e. Member pertanyaan tentang penjelasan bimbingan guru

f. Bersikap tenang ketika bimbingan berlangsung

g. Mempraktekkan hasil bimbingan guru

h. Tampil di depan umum setelah bimbingan guru selesai

i. Tetap di dalam kelas selama aktivitas muhadharah berlangsung

j. Mencari bahan untuk muhadharah sendiri

k. Menyusun materi muhadharah sendiri

l. Menghafal teks muhadharahyang dibuat sendiri

2. Indikator-indikator hasil belajar PAI:

Hasil belajar adalah suatu angka (skor) yang diperoleh siswa

ditunjukkan melalui nilai tes pada tes pada proses pembelajaran melalui

evaluasi (penyelesaian tugas-tugas, ulangan harian dan ujian akhir) yang

dapat dijadikan ukuran keberhasilan siswa dari proses pembelajaran yang
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dilaksanakan lembaga pendidikan formal. Prestasi belajar yang dijadikan

acuan dalam penelitian ini adalah nilai ujian block siswa.

Menurut Muhibbin Syah, Batas minimal hasil belajar dilihat dari

huruf-huruf atau angka-angka sebagai berikut:

Simbol-Simbol Nilai Angka dan Huruf
Predikat

Angka Huruf
8 – 10 = 80 – 100 = 3,1 – 4
7 – 7,9 = 70 – 79   = 2,1 – 4
6 – 6,9 = 60 – 69   = 1,1 – 4
5 – 5,9 = 50 – 59   = 1
0 – 4,9 = 0 – 49 = 0

A
B
C
D
E

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Sesuai dengan kenyataan yang penulis amati di lapangan, maka

penulis berasumsi.

a. Aktifnya siswa mengikuti aktivitas muhadharah yang dilakukan pihak

sekolah akan berpengaruh terhadap hasil belajar PAI.

b. Kemampuan berpidato siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

2. Hipotesis

Ha : Adanya pengaruh signifikan antara aktivitas siswa

mengikutiaktivitas muhadharah dengan aktivitas belajar PAI.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas siswa

mengikutiaktivitas muhadharah dengan aktivitas belajar PAI.


