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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Koentjoroningrat (2001:42) menyebutkan manusia adalah makhluk sosial 

yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Sejak kecil sampai dengan 

kematiannya, dia tidak pernah hidup "sendiri" tetapi selalu berada dalam suatu 

lingkungan sosial budaya yang berbeda antara satu sama lainnya. Lingkungan 

sosial budaya adalah suatu bagian dari suatu lingkungan hidup atas hubungan 

individu dan kelompok dan pola-pola organisasi serta segala aspek yang ada 

didalam masyarakat yang lebih luas. 

Keluarga merupakan institusi utama yang memiliki peran penting dalam 

proses tumbuh kembang anak. Lingkungan fisik dan psikis yang diciptakan oleh 

orang tua dibutuhkan sebagai pendukung keberhasilan belajar siswa. Di sekolah, 

proses pembelajaran perlu memperhatikan segala sesuatu yang berada dari dalam 

diri siswa (internal) maupun yang berada di luar diri siswa (eksternal). Faktor 

internal siswa, baik fisik maupun psikis merupakan faktor utama, sedangkan 

faktor eksternal yang sangat urgen dalam aktivitas pembelajaran seperti metode 

dan media yang relevan serta fasilitas yang memadai perlu diperhatikan. 

Siswa pada suatu sekolah tentunya datang dari berbagai latar belakang, 

baik sosial, budaya, ekonomi, agama dan sebagainya. Kondisi latar belakang 

siswa tersebut tentu memberikan dampak terhadap hasil yang dicapainya didalam 

menimba ilmu pengetahuan yaitu dalam wujud prestasi belajar. Diantara latar 

belakang siswa yang beraneka ragam tersebut yang perlu diketahui adalah latar 

belakang kehidupan religiusitas siswa.  

 



2 

 

Salah satu kenyataan yang terjadi dalam sepanjang perjalanan sejarah umat 

manusia adalah fenomena keberagaman (religiosity). Berbicara mengenai 

religiusitas berkaitan dengan adanya kenyataan kualitas penghayatan orang dalam 

beragama atau berkaitan dengan dimensi kedalaman dan hakikat dasar yang 

universal dari religi, yang merupakan kualitas keberagamaan seseorang. 

Nurcholis (2011:41) menyebutkan keberagaman atau religiusitas lebih 

melihat aspek pada hati nurani pribadi, karena menapaskan intimasi jiwa, cita rasa 

yang mencakup totalitas ke dalam pribadi manusia. Oleh karena itu, pada 

dasarnya religiusitas mengatasi atau lebih dalam dari agama yang tampak formal 

atau resmi. Sikap agamis seseorang dapat diperoleh dari kebiasaan (tradisi) dan 

lembaga (institution), anjuran, imajinasi, pergerakan aktifitas, ide motorik melalui 

cara meniru (imitation). Namun sikap agamis tersebut pada hakikatnya adalah 

salah satu keinginan alami untuk mengetahui arti dan pentingnya praktek-praktek 

ibadah.  

Beberapa penelitian lain yang terkait dengan sikap religiusitas ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Indra (2013) yang menyebutkan pada siswa kelas 

VI Sekolah Dasar (SD) Tlogomas 02 Malang yang mempunyai sikap religiusitas 

yang bagus, yaitu rajin melaksanakan ibadah (sholat lima waktu), tekun 

melaksanakan ibadah puasa mempunyai kebiasaan yang baik pula. Hal ini 

memberikan dampak pada kegiatan belajar, yaitu rajin belajar dirumah, selalu 

mengerjakan Pekerjaan Sekolah (PR), sehingga mempunyai prestasi yang bagus. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara penulis dengan salah 

seorang guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Talangagung 02 Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang (tanggal 10/01/2016) diperoleh informasi bahwa 
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siswa kelas V SDN Talangagung 02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang 

sampai tahun ajaran 2015-2016 berjumlah 63 orang, terdiri dari 26 siswa laki-laki 

dan 37 siswi perempuan, yang mempunyai latar belakang berbeda-beda. 

Sikap keberagaman (religiosity) memberikan dampak pada berbagai hal, 

salah satunya adalah terhadap prestasi belajar siswa. Beberapa orang siswa kelas 

V yang mempunyai sikap religiusitas yang baik, mempunyai prestasi belajar yang 

baik pula. Sebagai contoh, siswa yang beragama Islam dan rajin melaksanakan 

ibadah sholat lima waktu mempunyai dampak pada kegiatan disekolah, 

mempunyai perilaku yang baik, rajin, sopan, tertib dan mempunyai 

kecenderungan prestasi yang baik pula. Oleh karena itu penelitian tertarik untuk 

memilih judul  : “ Pengaruh Sikap Religiusitas Terhadap Prestasi Belajar Siswa di 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Talangagung 02 Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan sikap religiusitas dengan prestasi 

belajar siswa kelas V SDN  Talangagung 02 Kec. Kepanjen Kab.Malang? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial sikap religiusitas dengan prestasi 

belajar siswa kelas V SDN  Talangagung 02 Kec. Kepanjen Kab.Malang? 

3. Manakah pengaruh dominan aspek sikap religiusitas terhadap prestasi belajar 

siswa kelas V SDN Talangagung 02 Kec. Kepanjen Kab.Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan sikap religiusitas terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V SDN Talangagung 02 Kec.Kepanjen Kab. 

Malang.  

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial sikap religiusitas terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V SDN Talangagung 02 Kec. Kepanjen Kab. 

Malang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dominan aspek sikap religiusitas terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V SDN  Talangagung 02 Kec.Kepanjen Kab. 

Malang.  

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka untuk hipotesis 

penelitian ini adalah : 

H1.  Terdapat pengaruh simultan sikap religiusitas terhadap prestasi belajar siswa 

kelas V SDN Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang. 

H2.  Terdapat pengaruh parsial sikap religiusitas terhadap prestasi belajar siswa 

kelas V SDN  Talangagung 02 Kec. Kepanjen Kab. Malang. 

H3.  Terdapat pengaruh dominan aspek iman terhadap prestasi belajar siswa kelas 

V SDN Talangagung 02 Kec. Kepanjen Kab. Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperdalam serta mengembangkan 

konsep ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa dipandang dari aspek religiusitas. Secara teori 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan manajemen 

pendidikan khususnya pendidikan guru sekolah dasar. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah 

yaitu SDN Talangagung 02 Kec. Kepanjen Kab. Malang untuk 

mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa khususnya dari aspek religiusitas. Sehingga sekolah 

dapat mengambil kebijakan yang dipandang perlu atau tepat sebagai upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan bahan perbandingan dalam 

kegiatan penelitian lebih lanjut guna memperoleh hasil yang lebih baik 

sehubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa terutama dipandang dari aspek religiusitas. 

 

 

 


