
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG I'IASALAH

I{asalah pendidikan merupakan masalah setiap

manusia yang tidak pernah berkesudahan. I'lasalah

pendidikan senantiasa terus berkembang seiring dengan

perkernbangan dan tuntutan zarnan - Perkernhangan

pendidikan mengikuti perkembangan dan kemajuan suatu

bangsa dan negera dan juga sebaliknya kemajuan suatu

bangsa dan negara ditentukan sleh kernajuan pendidikan

pendr-tduknya. n

Sehagairnana yang kita ketahui hahwa pendidikan

berlangslrng pada tiga ternpat yaitu di keluarga

{ inf orrnal } o. =ekolah ( f srmal } dan rnasyarakat ( nr:n

fsrmal ) - Pendidikan dalarn keluarga rnerupakan pendidikan

yang pertaina dan utarna bagi anak -* Sebagairnana yang

telah dikernukakan oleh Drs. Cholil Uman dalarn bltkunya

"f Irnu Pendidil.,an Islam" bahr+a "Pendidikan di keluarga

rnerupakan pendidikan untuk pertama kalinya bagi anak,

Disamping itun pendidikan di keluarga ini rnernpnnyai

pengaruh terhadap kehidr-rpan anak di kernudian harj- " .t *.

1- Choli1 Uman, Jjmir Fendj,Cr*'an -l:.j;,,:r iSurrabaya;
Duta Ai.:sara. 1r?b ) . 5?
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-) Dengan bdrpijak pada pendapat di atas maka

keadaan keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap

keberhasilan pendidikan anak di sekolahl-- Hondisi

keluarga yang terrnasuk trernPengaruhi keberhasi lan

pendidikan anak antara lain keadaan pendidikan srang

tua, keadaan ekonorni keluargao keadaan keharrnonisan

keluarga, keadaan kesejahteraan keluargar jumlah

anggota keluarga dan =ebagainya.

--7 $iondisi./keadaan jumlah anggota keluarga dan

kesejahteraan keluarga mernpunyai pengaruh terhadap

kelangsungan pendidikan anak. Anal'; yang berasal dan

berada pada lingkungan keluarga yan.g sejahterar dimana

jumlah anggota keluarga tidak terlalu banyak dan orang

tua dapat rnernberikan perhatian, Fengawasan dan

pernenuthan kebuttuthan anak relatif lebih rnudah rnemperoleh

keherhasilan dalarn pendidikan dibandingkan dengan anak

yang berada pada keluarga Yang kurang sejahtera

disebabkan jumlah anggeta keluarga sangat banyak.

Dengan demihian keluarga yang mengikuti Frograrlr

keluarga berencana nasional yang ditetapkan pernerintah

akan rnendorcng tercapainya tujutan pend5.dikan nasional

sebagai-rnana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang

nernsr ? tahun 19El? tentang sistern Pendidikan Nasional r *

yaitur .



Tlrj uan pendidil.;,an Nasional
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bertuj uan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan rnengembangkan
manugia Indonesia dan mengembangkan manusia
fndonesia seutuhfiyar yaitu manusia yang berirnan
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Haha Ega dan
berbudi pekerti luhur, rnemiliki pengetahuan dan
ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang rnantap, dan mandiri serta rasa
tanggung jar+ab P.=**=y"takatan dan kehangsaan-2

Juga disebutkan dalam ketetapan HPR No. Il/l'l?R/

1?9. tentang GBHN sebagai'berikut 3

Pendidikan Nasitrnal berdasarkan Pancasila
bertujuan rneningkatkan rnanusia fndonegia yaitu
rnanusia yang berirnan dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Haha E=a, berbudi luhur, kepribadian'
bel':erj a keras, tangguh r bertanggung j awabt
rnandiri, cerdas, terampil o sehat jasrnani dan
rohani. Pendidikan Nasional juga harus ,rarnpu
rnenurnbuhkan dan rnemperdalam rasa cinta pada
tanah air, mempertebal-rasa hebangsaan dan rasa
kesetiaka{+anan sssial .3

4 Prngrarn keluarga berencana sangat erat kaitannya

dengan keadaan ekt:nsmi dan =asial suatu masyarakat yang

dari keduanya roerrpengaruhi pendidikan keluarga. Ksndisi

keluarga yang kurang sejahter: karena tidak rnengikt-tti

prograrn keluarga berencana akan rnernbawa dampak

kelemahan bagi generasi herikr-rtnya baik lemah dibidang

ekent:rni rnar.rFun dibidang pendidikan. Dalam hal ini Allah

mernperingatkan dalam surat An Nisa' ayat 9 :

-t:
l./a-qiana l

UU Nn. ? Tahurn 19E}?, Ientang Si-stera Pendidikan
{Sernarang ; Aneka Ilrnu.1990),14?

a-' Tap l.lPR RI - No - I I /t'rPR,/1993- tentenEt GEHAT,

{Surabaya: ApclIc:, 1995}, 4A

,34

t."
\i6*.^:!a"#;
1,rUJr '+ +;
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Flrtinye : Dan henc/a*Iatr ta*rlt *epada A77ah Brang_v:rang
Yang .seandainya meninggaJkan c/ibela*ang
m?rFJka ana*-ana* yang lernah, atereka *har+atrr
terhadap f*esejahteraanJ rnerel<a ' Oleh sebab
jtuherrda*Iahrnere*abertagr+a*epadaAIJah
danhendaj<Jahr*gre*arr.engucap*anper*ataan
Yang benar. @5. An Nr-qa' ; ?)n

Ayattersebutdiatagdijadikansebagaidasar

peroikiran menciptakan keluarga yang sejahterar matnFu

dan lernah baik dibidang ekonomi rnauFun pendidikran.

UntuP. mer.rujudkan ksndisi keluarga yang demikian Erang

tua perlu ikut mensukseskan prograrn Keluarga Berencana

tr{B} -

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan

pentingnya F=eluarga herenrana nasional dalam kaitannya

dengan keberhasilan pendidikan anak rnaka dalarn

penelitian ini penulis mengarnbil judul "PEN€|AF|iJH

T{ELUHFGA BE.fi'EruE:ANA TERHADAP PFEgiTHgiI BELAJAA PENDTI}TKA'V

AG€f'rA fSLAi., SfStrtIA fIIs AL HUSLIHUN DESA KAI'IISTOLEGI

IfAFHN6GE'VE'{6 LA''IBIV6I?N".

B. PERUf'IUSAN I"IASALAH

Masalah yang timhul dalam penelitian

dirurnuskan =ebagai herikut !

ini dapat

4 Departetnen Agama RI - ,
(Surabaya: Bumi Aksarar 198?) r

HJquran dan
116

Terjemahnya
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E

Bagaimana pelaksanaan keluarga berencana (KB) di

desa Kawistolegi Karanggeneng Lamongan ?

Bagaimanakah presta=i belajar pendidikan aga{na Islam

siswa HTs Al Huslirnun Desa Kawi-stolegi Karanggeneng

Lamongan ?

Adakah pengaruh keluarga berencana terhadap prestasi

helajar pendidikan agarna Islarn sigwa HTs Al I'luslimun

Desa l.iawistolegi Karanggeneng Larnengan ?

Sejauhrnana pengaruh keluarga berencana terhadap

prestasi belajar pendidikan agarna Islarn siswa HTs Al

Hlrslimun Dega Kar.listolegi Karanggeneng Larnongan ?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicaPai

ini adalah :

dalam penelitian

b.

a,

tr,

Untuk rnengetahui pelaksanaan keluarga berencana

(HB) di dega Kawistolegi Karanggeneng Lamongan-

UntuP. mengetahui prestasi belajar pendidikan

aga{na Islam siswa PlTs Al l'luslimun Desa

Kar+istolegi Karanggeneng Larnongan,

Untr-rk rnengetahui pengaruh keluarga berencana

terhadap prestasi helajar pendidikan agama fslam

siswa l'lTg AI Fluslirnun Desa Kawistolegi

Karanggeneng Larnongan .
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d. untuk mengetahui sejauhmana pengaruh keluarga

berencana terhadap prestasi belajar pendidikan

egama Islam siswa HTs Al I'lusl imun Desa

Kawistolegi Karanggeneng Lamongan.

7- Kegunaan Penelitian

Fenelitian ini diharapkan dapat geirguna

sebagai beriP.t-tt

a, Sebagai hahan sumbangan pernikiran dalam rangka

untuh nrenS.ngkatkan mutu pendidikan sekolah

melalui peningkatan kesejahteraan dalam keluarga.

b, sebagai hahan informagi kepada kepala sekelah dan

guFu serta sernua pi.hak yang terkait tentang

keterkaitan antara keadaan dalarn keluarga dengan

keherhasilan pendidikan di sekolah atau

l.-eterkaitan antara pendidikan inf ormal dengan

pend5-dikan fsrmal

c. Sebagai bahan dokumentasi untuk penelitian lebih

lanjut dengan kajian Yang seruPa.

d- Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Fendidikan Islarn Prtrgram Strata Satu

(S-1) pada Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan

Ampel.

D. PENEGASAN JUDUL

Untuk memperjelas masalah yang diteliti rnaka

disini akan karni berikan penegasan judr-rl sebagairnana

berikut :
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1. Pengaruh

3- Heluarga Berencana

1?B?),

JanglA'a
tiantor

: Kekuatan yang ditimbulkan oleh

suatu masyarakat yancl

rnernprngaruhi pendirian dan

peri.laku seseoranql, kekuatan

yang mengha=ilkan perubahan

yanq tidak disadari atau

disengaja dalam pendirian-

pendirian, keyakinan

keyal:inan rpandangan-pandangen

atau kebiasaan kebiasaan

sEseErang

masyarakat.5

individr-r ataur

5- DaIi Gulr:, Haraus F-q:/<of ogi {Bandung :
L.a -a
A- Fla=yfuk Zuhdi dkk, ffetar/e Kontra-sep.sr
PanSang IlaJarn Fandangran Hu*ura Syara',
hlilayah Prcpinsi Jawa Timur, 1?95)! 3

Ikhtiyar rnanusia untuk rnengatur

kelahiran a,nak dalam rangka

mensej ahterakan keluarga

( sakinahn mawaddah r+arahrnah)

dan dalarn rneningkatkan kualitas

hidup sehingga dapat rnenj adi

surnber daya manusia yang handal

dalarn pemhangunan nasianal.6

Tonis,

Efektif
{ BKKBN



5. Prestasi Belajar PAI

4. Siswa

5. HTs A1 Huglirnun :

-7' Departe(nen Pendidikan
Eesar Bahasa fndgnesia (Jakarta
a49

a

Hasil maksirnal Yang telah

dicapaj. oleh Peserta didik

setelah menYelesaikan satu

prograrn pembelajaran untuk

bidang studi Pendidikan

agarna Islarn dan setelah

diadakan evaluasi.

Hurid! pelajar (terutarna

pada tingkat menengah

pertama dan roenengah) -7

Lembaga Pendidikan tingkat

menengah Pertarna Yang

herada dalam naungan

lembaga pendidikan ma'arif

dan Departemen Agarna Yang

berada di Desa Kar*.i.stolegi

l{aranggeneng Lamongan -

dan Kebudayaan, Karnu-s
: Balai Pr-tstakar 19E}9) .

Berdasarkan uraian di ata= maka yang dimaksud

dengan judr-tl penelitian ini adalah pengaruth situasi dan

kondigi keluarga yang direncanakan terhadap hasil
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belajar bidang studi pendidikan agarna Islam bagi siswa

l.,lTs Al Huslirnun Kar+5-stolegi Karanggenang Larnongan.

F. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap

perrnasalahan penelitian, sarnpai terbukti melalui data

yang terkumpul -a

Pengertian hipetesa menr:rut Frof. Drs. Sutrisno

Hadi, HA, dalarn bukunya "l*letcd(]logi Research" adalah

sebagai berikut :

"Hipotesa adalah dugaan yang rnungkin benar, atau
rnungki.n juga salah, Dia akan ditolak jilea salah
ataupalsu,danakanditerimajikafakta_fakta
rnembenarkannYa- "-

Sedangkan rnenurnt Drs. Arief Furchan , dalarn

buhunya "Pengantar Penelitian Dalarn Kependidikan"

rnengatakan baht+a I

"Hipotesa adalah alat yang sangat besar
kegunaannya dalarn penyelidikan ilmiahr hipotesa
mernungkinkan kita menghubltngkan teori dengan

[::::T:]8"' 
dan sebaliknva pensamatan densan

8 suharsimi Arikunto , Prasedur Pene-I itian Suatrt
Fendeftatan Fra*tr-s (Jakarta : Rineka triptar 1992) t 62

? 5r-rtrisno Hadi, fletodoJ.,gi Fesearch (Yegyakarta
Andi Offsetr 19?1) 53

1O A.i*f Furqon, pengantar Fenelitian pendidikan
{Sr:rabaya : Usaha Nasisnalr 19E}9}r 12O
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-7 HiPotesa

adalah !

10

yang diajukan dalam penelitian ini

Ada pengaruh antara keluarga berencana

terhadap prestasi belajar pendidikan agama

Islam siswa HTs AI f"luslimun Desa Kawistolegi

Karanggeneng Lamongan -

: Tidak ada pengaruh antara keluarga berencana

terhadap prestasi belajar pendidikan agam.e

Islam sisr+a HTs A1 l"{uslimun Desa Kawistolegi

Karanggeneng Larnongan - --

F. I'IETODE PENELITIAAN

)- 
Penentuan FoPulasi dan SamPel

i. i'opula=i

-7 
Populasi adalah seluruh penduduk yang

dimak=ud untuk diselidiki. - "5*d"ngkan menurut

Dr=- Sanapiah Faisal adalah seluruh unit yang

rnernpunyai kesarnaan karakteristik atau atribut

dari obyek yang akan dijadikan atau lingkutp

peneIiti.t."

--i Adapun yenq rnenjadi populasi dalarn

penel itian ini adalah seluruh siswa l'lTs AI

11 Sutrisno Hadi, flettrdo Tagir 136
LZ ^ i--r H-L-)^t^--' ct^-^?.'*i=n QooA-_sanapiahFaisal,Fletodalr:.giFene!itianFendr-

diJ<an (Surrabaya I Usaha Nasional.19€12)r 33

H
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l"luslimun yang berjurnlah ?:'f, =iswa dengan

perincian sebagai beri!';r-tr :

Kelas I : 7+

hlela= II ; 1r-:2

Kefas IIi : 7?

Jutrnlah : 24El

b.Sar*Pe1

-) Sampel adalah sebagian yang diambil dari
-/

keseluruhan obyek yang diselidiki yang dianggap

mer*akili terhadaP PoPulasi '13

Hengingat banYaknYa PoPu1asi dan

keterbatasan waktu, hiaya dan tenaga yang ada

pade penulis, maka dalam penelitian ini

menggunakan tehnik sarnpel;*' Adapun pengambilan

sarnpel dari populasi menggunakan tehnik

x tr_l3p_Tsi'_:1] ::1dom slmn]----------------inu, vaitu pensambilan

sarnpel atas dasar masing-masing proposi (kelas It
\

Ir, III) yang dilakukan setraFa acakl--./Sedangkan

besarnya sarnpel yang diambi I dari populasi

ditetapkan 2(l 7- Yaitu : '

20
Kelas t= X 74 =14siss'Ia

100

13 l"{oh. Ali.r Penelitian Kependidi/<an Frose
dur dan Strategrr (surabaya : usaha Nasionalr19E}9)
54



t2

2c'
- Kelas II = X 1O2 = 2O siswa

100

20
- l(elas III = X 72 = 14 siswa

to:

Jadj- dalarn penelitian ini yang menjadi

sampel berjumlah 4El siswa,

Sedangkan untuk rnenentukan individu yang

dijadikan =ampel dipakai sarnpel randsrn atau acak

dengan erdinal yakni dengan mengatur (memberi

ngm{fr} urut kemr-tdian diarnhil dari nemt:rTomor

tertentu tnamor ganjil./genap lke]ipatan ) ,ra

2. Hetcrde pengumPulan Data

Dalarn upaya rnPngurllPulkan data dalam

penelitian ini penulis menggunakan beberapa netode

yang dianggap dianggap sesuai dengan penelitian

ilmiah, diantaranYa : 
"

a. l'{etode Bbservasi
I

Sebagai rnetode i lmiah, ebservasi bisa

diartikan sebagai pengamatan secara langsung

terhadap fenornena yang diselidiki.15

14 l,larz.rki. /rletodalogi Fi-<et (Y:gyakarta i
BFFE UUI Fak . Ekonorni " l-98= ) ! 44

15 Surtrisnr: Hadi. F'*t.rrdala'6r Ee-=earch (Yog 
.

yaF;ar-ta l Andi 0f f se'-. 19?1 ) . 1f,6
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Sedbngkan rnenurut Prof ' DR Suharsimi

rnendiskripsikan ohgervasi adalah pengamatan yang

rnelalu kegiatan pemusatan perhatian terhadap

-quatlt obyek dengan menggunakan alat indera yaitu

penglihatann penciumanr pendengarant peraba dan

t6pengetrap.

*) l"tetode ini penulis gunakan secara langsung

pada t:hyek penelitian untuh memperoleh data

tentang situasi dan ksndisi lingkungan HTs A1

I'lr-rglimun disamping itu juqa .dipergutnahan untuk

rnernperleh data tentang pre=tasi belajBF'r

".. 
l"letede Angket

Angket adalah metode penelitian yang

berupa daftar pertanyaan tertr-rlis yang digunakan

untukmernperolehketerangan-keterangantertentu

dar1rspendendengantraradikirirnkanataudisuruh

mengisi dalam situa=i yang berhadap""'"

- f'letsde ini ditlrjukan kepada siswa untuk_/
memperleh data tentang pengaruh keluarga

berencana terhadap prestasi helajar pendidikan

agama Islam siswa. -

16 S,-,h*rgimi Arj-kunts , prfl,sedur pener itian
Suatu Fende*atan Pra*tis (Jakarta : Rineka triptat
1?91), 12E}

17 s. Nasutionn lletode Fesearch (Jakarta :
Bina Akgara, 1987), L74
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c. l{etode Intervient

- I Interview adalah Proses tanya jar+ab lisant

dimana dua crang atau lehih berhadap-hadapan

setrara fisik yang satu dapat melihat muka yang

lain dan rnendengarkan dengan telinga sendiri

1AEtraranya

Fleti:de imi ditujukan kepada kepala sekolah

dan gLlru agama untuk rnemperalah data tentang

perkembangan siswa, helengkapan sarana prasarana'

d. Fletade Dt:huinentasi
'.!

I{etade dok-urnentasi adalah laporan tertulis

dari suatu peristir*a yang i=inya terdiri dari

trenjelasan pemikiran terhadap peristiwa itu dan

ditr-rlis dengan sengaj a untuk menyimpan ataut

rneneruskan k eteran g an - Fl eteran gan mengenai

peristir*a tersebut,",.

I'letode ini penuli= gunak'an untuk rnencari

data tentang keadaan siswan keadaan guru, keadaan

rarana dan prasarana pendidikann struktur.

organisasi, dan data tentang prestasi belajar

siswa dari sumher Yang ada-

18 S.rttisns Hadi, Fletodolagi Fesearch (Yogya-
karta : Andi Offset' 19E}4) r 1Oz

t'' 1? Suhar=imi Arikunto, Prosedur Pe,elrtian
Suatn FendeJ<atan Fral<tis (Jakarta : Rineka Cipta'
1991), 1El7
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3. Tehnik Anali=a Data
<..

Sehagai persiapan dalarn rnenganal isa data t

yang sudah terkumpul kemudian diolah terlebih dahulu

dengan jalan mengadakan penelitian kembali terhadap

catatan untuk mengetahr-ti apakah catatan itu cukup

baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan

Frsses herikutnya. Setelah itu penul is

rnengk l asif ikasikan terhadap j awahan-j awaban

respcnden menurut macafi-tfiacarnnya' kemudian data yang

sudah dikla=if ikagikan dist-tsun dalam bentuk tabel -

Setelah data yang rnasuk dielah seperti

terseburt di atas, maka pada prosEs berikutnya

adalah rnelakukan anal isa data kuantitatif untutk

rnengr-rji hipotesa kerja dengan rnenggunakan rurnus chi

tir+adrat Yaitu :

fo-fn)'
LT

l(eterangan :

Xz : Chi Kr.radrat

f : Frekuensi yang diperoleh dari sampel
o

2o s,-tt"i=r,o Hadi.
karta : Andi Offset' 1991

iYetsdoiogri I?eseach (YogYa
), 346
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fr, = Frekuensi yang diharapkan dalam sampel

sebagai pencerminan frekuensi yang diharapkkan

dari populasi.

Sedangkan untuk =ejauhrnana pengaruh keluarga

berencanaterhadap presta=i helajar pendidikan agafna

Islarn sisr+a FlTs AI I'tuslimun Desa Kar+istolegi

Haranggeneng Lamongan, dalarn haI ini akan digunakan

rurnLrE Ksefisien Kontingen=i (KK) :

{---:2 x

Heterangan :

KK : Koefisien Kontingensi

N? : Harga Chi Kwadrat

N : Jumlah ResPonden

Sedang kreteria pengukuran yang dipergunakan

dalam rufntts tersehut di atas ditetapkan suatu

pengukuran sebagai. berikut :

x2

- Antara OrEOO - lrOO

- Antara Qr6Q{t - OIBOC}

- Antara O!4OO - Or6OO

- Antara O,OOO - C)'ZOO

Tinggi

Cukup

Agal,l rendah

Tidak berkorelasi

KK=




