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ABSTRAK
i

Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara
berdasarkan sosio kultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut
ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan,
yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional Motivasi merupakan salah
satu unsur penting dalam belajar dan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi
belajar yang tinggi akan sangat membantu untuk dapat serius mempelajari
sesuatu. Siswa yang motivasi belajarnya rendah mungkin saja belajar sesuatu
karena terpaksa, dan tidak menganggap belajar sebagai kebutuhuan.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif, dengan populasi sebesar 30 orang peserta didik, sedangkan teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara, (1) Observasi, (2) Angket, dan (3)
Dokumentasi untuk mengetahui Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat
Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas
VIII di MTs Negeri Tulehu.
Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa hasil perhitungan tersebut
melalui uji koefisien korelasi adalah rxy = 0,78 untuk membuktikan hipotesis
ditolak atau diterima maka digunakan derajat kebebasan (db) = N-2, dengan
kriteria pengujian hipotesis adalah: jika rhitung > rtabel maka Hₐ diterima, dan
jika rhitung <rtabel maka Hₐ ditolak. Dengan demikian rhitung 5% dengan db =
28 adalah 0,463dan rtabel 1% dengan db = 28 adalah 0,463, sehingga 0,78 >
0,361 pada taraf 5% dan 0,78 > 0,463pada taraf 1%. Berarti peneliti dapat
menarik kesimpulan bahwa hipotesis alternatif (Hₐ) diterima atau terdapat
Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji
Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu. Dengan
demikian, dari hasil nilai rhitung = 0,78 menunjukan bahwa Hubungan Motivasi
Belajar Dengan Minat Belajar peserta didik memiliki korelasi cukup tinggi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan nasional merupakan pelaksanaan pendidikan suatu negara
berdasarkan sosio kultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut
ditujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan,
yang sering juga disebut dengan kepribadian nasional.
Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai
kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang
ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang-bidang
kehidupan budaya lainnya.
Proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa
dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa
dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yang
bersangkutan, itulah disebut dengan sistem pendidikan nasional. Pendidikan
sebagaimana juga ilmu pengetahuan itu sendiri selalu berubah dan berkembang
secara progresif. Sejauh mana pendidikan nasional sejalan dengan kemajuan ilmu
pengetahuan, itulah sebenarnya perkembangan suatu bangsa.1
Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional merupakan tujuan jangka panjang
yang sangat lurus dan menjadi pedoman dari semua kegiatan dan usaha
pendidikan di Negara kita. Fungsi dan tujuan ini kemudian dijadikan landasan
dalam menentukan tujuan sekolah dan tujuan kurikulum sekolah, tujuan formal
dan non formal.
Tujuan pendidikan nasional dalam penjelasannya, seorang guru yang
berfungsi sebagai pendidik, pembimbing, pengajar dituntut memiliki daya kreasi
untuk melakukan pendekatan psikologis, guna dijadikan sebagai acuan pembinaan
1

1

Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),
hlm. 121-122
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bagi peserta didiknya. Peserta didik bisa efektif dalam belajar bila guru
mengetahui tugas yang akan dilaksanakannya mengenai proses pembelajaran.2
Kegiatan belajar mengajar adalah proses pokok yang harus dilalui oleh
seorang pendidik atau guru. Berhasil tidaknya suatu tujuan pendidikan bergantung
kepada bagaimana proses belajar mengajar direncanakan dan disajikan. Tenaga
kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam menyelenggarakan
pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih,
mengembangkan, mengelolah dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang
pendidikan.3
Motivasi merupakan salah satu unsur penting dalam belajar dan
pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan sangat
membantu untuk dapat serius mempelajari sesuatu. Siswa yang motivasi
belajarnya rendah mungkin saja belajar sesuatu karena terpaksa, dan tidak
menganggap belajar sebagai kebutuhuan.
Motivasi tidak hanya penting untuk menjadikan seseorang siswa terlibat
dalam kegiatan belajar. Tetapi juga penting dalam menentukan seberapa jauh
siswa tersebut akan belajar dari sesuatu kegiatan pembelajaran atau seberapa jauh
siswa tersebut memperoleh pengetahuan dalam suatu kegiatan pembelajaran.
Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu, akan menggunakan proses kognitif
yang lebih tinggi dalam proses belajar, sehingga pengetahuan yang diperolehnya
juga akan lebih baik.4
Mata pelajaran aqidah akhlak yang sebagian besar materinya berisi
deskriptif, biasanya menggunakan metode ceramah untuk mengajar. Guru dalam
melaksanakan pembelajaran memerlukan pengetahuan dan informasi dalam
menggunakan bahasa lisan. Hal ini dapat dilihat dalam keaktifan siswa yang
masih kurang berperan, dalam pembelajaran berfikir kreatifpun siswa mengalami
hambatan, selain itu metode ceramah juga menimbulkan rasa bosan pada siswa,

2
3

Faisal, dkk., Reorientasi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 43
Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm.
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Tanwey Gerson Ratumanan, Belajar Dan Pembelajaran, (Surabaya: Unesa University
Press, 2002), hlm. 73
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sehingga metode ini dirasa kurang efektif untuk diterapkan. Oleh karena itu dalam
proses belajar mengajar perlu adanya motivasi dari guru dalam proses
pembelajaran yang lebih efektif dan mampu menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan, sehingga dapat menumbuh kembangkan aspek kemampuan dan
aktifitas siswa dalam belajar.
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti sebelum
melakukan penelitian di MTs Negeri Tulehu, menunjukan bahwa selama ini guru
cenderung mengajar dengan menggunakan metode ceramah, sehingga aktifitas
peserta didik dalam belajar sangat kurang. Selain itu peserta didik cenderung diam
dan tidak mampu mengeluarkan idenya saat guru mengajar dengan motode
ceramah. Selain metode ceramah yang menjadi kendala dalam proses
pembelajaran di MTs Negeri Tulehu, juga ruang kelas yang sempit dalam
memadai peserta didik. Hal ini, membuat peserta didik tidak nyaman dalam proses
pembelajaran dan hasil belajar peserta didik yang masih di bawah criteria
ketuntasan minimum yang ditentukan di MTs Negeri Tulehu khususnya untuk
mata pelajaran aqidah akhlak.5
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul
dalam penelitian ini yaitu Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Pada
Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTs
Negeri Tulehu.
B. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan dalam
penelitian ini adalah pengaruh motivasi belajar dengan minat belajar peserta didik
pada mata pelajaran aqidah akhlak Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Apakah ada hubungan motivasi belajar dengan minat belajar peserta
didik di MTs Negeri Tulehu?
5

Penulis, Observasi Awal, Sekolah MTs. Negeri Tulehu, 10 Juni 2014
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2. Berapa besar hubungan motivasi belajar dengan minat belajar peserta
didik di MTs Negeri Tulehu?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan peneliti di atas, maka
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Hubungan motivasi belajar dengan minat belajar peserta didik di MTs.
Negeri Tulehu.
2. Besar hubungan motivasi belajar dengan minat belajar peserta didik di
MTs Negeri Tulehu.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap
pendekatan teori dan strategi pembelajaran melalui motivasi belajar.
Sebagai informasi bagi peneliti yang ingin mengembangkan atau
melanjutkan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peserta didik
Menumbuhkan aktifitas dan kreatifitas peserta didik secara optimal dalam
pelaksanaan proses belajar sehingga lebih bermakna dan meningkatkan
prestasi belajar mereka.
b. Bagi guru
Sebagai referensi dalam proses belajar mengajar terhadap ketepatan dan
keaktifan penggunaan strategi pembelajaran.
c. Bagi sekolah

5

Hasil penelitian ini akan member sumbangan yang berarti dalam rangka
meningkatkan kualitas proses belajar.
F. Hipotesis Penelitian
Hipotesa Alternatif (Ha): Ada pengaruh motivasi belajar dengan minat belajar

peserta didik di MTs Negeri Tulehu.
Hipotesa Nihil (Ho): Tidak ada pengaruh motivasi belajar dengan minat belajar

peserta didik di MTs Negeri Tulehu.
G. Definisi Operasional

1. Motivasi belajar adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai
dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya
tujuan.6
2. Minat belajar adalah salah satu bentuk keaktifan seseorang yang mendorong
untuk melakukan serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu.
Demikian pengertian dari judul hubungan motivasi belajar dengan minat

belajar peserta didik adalah suatu usaha atau kegiatan perubahan yang dilakukan
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman
individu.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hakikat Pembelajaran
1. Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya menciptakan kondisi
yang memungkinkan siswa dapat belajar. Pembelajaran merupakan upaya untuk
membelajarkan siswa. Secara eksplisit terlihat bahwa dalam pembelajaran ada

6

hlm. 71

Sardiman, A. M. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rajawali Press),
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kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil
yang diinginkan.
Istilah

pembelajaran

digunakan

karena

istilah

ini

lebih

tepat

menggambarkan upaya untuk membangkitkan inisiatif dan peran siswa dalam
belajar.

Pembelajaran lebih menekankan pada bagaimana upaya guru untuk

mendorong atau memfasilitasi siswa belajar, bukan pada apa yang dipelajari
siswa. Istilah pembelajaran lebih menggambarkan bahwa siswa lebih banyak
berperan dalam mengkonstruksikan pengetahuan bagi dirinya, dan bahwa
pengetahuan itu bukan hasil proses transformasi dari guru.
Melaksanakan suatu pembelajaran bukanlah suatu hal yang mudah. Karena
guru tidak berperan sebagai pemberi pengetahuan, tetapi lebih berperan sebagai
fasilitator yang memungkinkan siswa untuk mengaktifkan seluruh unsur dinamis
dalam proses belajar, yang mengarahkan siswa pada konstruksi pengetahuan.
Beberapa ciri pembelajaran yang perlu diperhatikan guru adalah sebagai berikut:

a) Mengaktifkan motivasi.
b) Memberitahukan tujuan pembelajaran.
c) Merancang

kegiatan

7
dan

perangkat

pembelajaran

yang

memungkinkan siswa dapat terlibat secara aktif, terutama secara
mental.
d) Mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

yang dapat

merangsang

berpikir siswa.
e) Memberikan bantuan terbatas kepada siswa tanpa memberikan
jawaban final.
f) Mengahrgai hasil kerja siswa dan memberikan umpan balik.
g) Menyediakan aktifitas dan kondisi yang memungkinkan terjadinya
konstruksi pengetahuan.7
2. Tujuan Pembelajaran
7

Tanwey Gerson Ratumanan, Belajar dan Pembelajaran, (Surabaya: Unesa University
Press, 2002), hlm. 3 - 4
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Tujuan pembelajaran pada hakekatnya mengacu pada hasil yang
diharapkan. Ini berarti bahwa dalam merencanakan pembelajaran, tujuan
pembelajaran ditetapkan lebih dulu, selanjutnya semua kegiatan pembelajaran
diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran dapat
diklasifikasikan atas tuyjuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum adalah pernyataan umum tentang hasil pembelajaran yang
diinginkan. Tujuan ini mengacu pada keseluruhan isi bidang studi, yaitu struktur
orientasi atau struktur ganda bidang studi. Sedangkan tujuan khusus adalah
pernyataan khusus tentang hasil pembelajaran yang diinginkan. Tujuan ini
mengacu pada konstruk tertentu apakah itu fakta, konsep, prosedur atau prinsip
dari bidang studi.8
B. Motivasi Belajar
1. Pengertian Motivasi
Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.Berawal dari kata motif itu,maka
motifasi dapat diartikan sebagai daya penggerak

yang telah menjadi

aktif.Mc.Donald, mengartikan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan
tanggapan terhadap adanya tujuan.9
Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan
kondisi-kondisi tertentu,sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan
sesuatu.Dalam

kegiatan

belajar,maka

motivasi

dapat

dikatakan

sebagai

keseluruhan daya penggerakdidalam diri peserta didik yang menimbulkan
kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yaang dikehendaki oleh
objekbelajar itu dapat dicapai.
Peserta didik yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak
energi untuk melakukan kegiatan belajar. Ibarat seseorang itu menghadiri suatu
ceramah, tetapi dia tidak tertarik terhadap materi yang diceramahkan, maka tidak
8

Tanwey Gerson Ratumanan, Belajar dan Pembelajaran., hlm. 8-9
Sardiman A. M., Interaksi dan Motivasi Belajar Dan Mengajar, Cet. I, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 73-74
9

8

akan mencamkan, apalagi mencatat isi ceramah tersebut. Seseorang itu tidak
memiliki motivasi, kecuali karena paksaan atau sekedar serimonial. Oleh karena
itu sangat penting bagaimana menciptakan kondisitertentu agar Peserta didik
selalu butuh dan ingin dalam kelas.10
2. Bentuk-Bentuk Motivasi
Kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun
ekstrinsik sangat diperlukan.Dengan motivasi, pelajar dapat menembangkan
aktifitas dan inisiatif, dapat mengarahkaan dan memelihara ketekunan dalam
melakukan kegiatan belajar.
Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam
kegiatan belajar peserta didik di sekolah, antara lain:
a. Memberi angka
Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya.Banyak
siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angkah/nilai yang
baik.Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilainilai pada raport angkahnya pada baik-baik.Angkah-angkah yang baik itu
bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat.
b. Hadiah
Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklaah selalu
demikain. Karena hadiah untuk suatu hadiah pekerjaan, mungkin tidak akan
menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu
pekerjaan tersebut.

c. Pujian
Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan
baik, perlu diberikan pujian.Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang
positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik.11

10

Suparlan,M.Ed.Menjadi Guru Efektif , (Yogyakarta:Hikayat Publising,2005), hlm.27
Wina Sanjaya, Sttrategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan Hlm,

11

261-262
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Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.
Belajar adalah perubahan tingkahlaku secara relativ permanen dan secara
potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan
untuk menacapai tujuan tertentu.
Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan
keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.
Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya pengahrgaan. Lingkungan belajar
yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik harus diciptakan oleh seorang
guru, melalui berbagai cara. Misalnya dengan metode belajar yang disukai siswa,
dengan kedekatan guru dalam pembelajaran dan lain-lain.
Motivasi belajar yang ada pada diri siswa memiliki ciri-ciri/indikator
sebagai berikut:
1. Tekun mengahdapi tugas
2. Ulet menghadapi kesulitan
3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi
4. Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan
5. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin
6. Menunjukan minat terhadap macam-macam masalah
7. Senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas-tugas
rutin, dapat mempertahankan pendapatnya.
8. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang12
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa siswa yang
termotivasi dalam belajarnya dapat dilihat dari karakteristik tingkahlaku yang
menyangkut minat, ketajaman, perhatian, konsentrasi dan ketekunan. Siswa yang
memiliki motivasi rendah dalam belajarnya menampakkan keengganan, cepat
bosan dan berusaha menghindar dari kegiatan belajar. Motivasi menjadi salah satu
faktor yang turut menentukan belajar yang efektif.
C. Minat Belajar

12

Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran:
Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 21-22
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Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan
terus menerus yang disertai rasa senang. Minat merupakan sumber motivasi yang
mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas
memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka
merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan
berkurang, minat pun berkurang.13
Pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa terjadinya minat itu karena
dorongan dari perasaan senang dan adanya perhatian terhadap sesuatu.
Minat belajar adalah salah satu bentuk keaktifan seseorang yang
mendorong untuk melakukan serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu
dalam interaksi dalam lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan
psikomotorik.
Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa paling efektif untuk
membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru adalah dengan menggunakan
minat-minat siswa yang telah ada. Disamping memanfaatkan minat yang telah ada
sebaiknya para pengajar juga berusaha membentuk minat- minat baru pada diri
siswa. Hal ini dapat dicapai dengan jalan memberikan informasi pada siswa
mengenai hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikandengan
bahan pengajaran yang lalu dan menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa
yang akan datang.14
Bila usaha-usaha tersebut tidak berhasil, pengajar dapat memakai intensif
dalam usaha mencapai tujuan pengajaran. Intensif merupakan alat yang dipakai
untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak mau
melakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik. Diharapkan pemberian
intensif yang akan membangkitkan motivasi siswa dan mungkin minat terhadap
bahan yang diajarkan akan muncul.
D. Kerangka Pikir
Peneliti
13

Kuantitatif

Motivasi

Peserta didik

http://Haryanto/minat-belajar/htm. (diakses pada tanggal 6 Februari 2015)
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http://Haryanto/minat-belajar/htm. (diakses pada tanggal 6 Februari 2015)
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Minat

Prestasi Belajar

Gambar 2. Kerangka fikir
Berdasarkan kerangka fikir diatas,dapat diuraikan bahawa pada saat
penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian kuantitatif, dengan
menggunakan motivasi belajar diharapkan dapat memebrikan minat belajar
sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat.
E. Ruang Lingkup Materi
1. Husnuzan
Salah satu sifat terpuji adalah Husnuzan/prasangka baik atau positive
thinking. Husnuzan secara bahasa adalah berbaik sangka atau berpikir positif.
Lawan katanya adalah su’uzan yang berarti berburuk sangka atau apriori.
Husnuzan adalah sikap mental dan cara pandang seseorang yang membuatnya
melihat sesuatu secara positif. Seorang yang memiliki sifat Husnuzan akan
mempertimangkan sesuatu dengan pikiran dan hati yang jernih dari prasangka
buruk.
Sebaliknya orang yang pemikirannya senantiasa dipenuhi oleh sikap
su’uzan, akan memandang sesuatu selalu jelek. Seolah-olah tidak sedikit pun
kebaikan dalam pandangannya. Pikirannya telah didukung oleh sikap yang
menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Sikap buruk sangka identik
dengan rasa curiga, cemas, cemas, amarah dan benci. Intinya, su’uzan adalah
perasaan menganggap buruk sesuatu yang belum tentu kebenarannya.
Dalam hal ini, Allah SWT. berfirman:
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.
dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu
yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang”.
(Q.S. Al-Hujurat: 12)
Husnuzan kepada orang lain
Sesuai dengan ajaran firman Allah SWT:








   
    






  
“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan
itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang
antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah
menjadi teman yang sangat setia”.
(Al-Fusshilat: 34)

Dari situ kita bisa mengambil ibrah atau manfaat yang terkandung
didalamnya bahwa husnuzan/berpikir positif akan lebih menambah energi dan
kebahagiaan dari dalam jiwa. Berpikir negatif, hanya akan menimbulkan banyak
penyakit hati.
Sikap husnuzan kepada orang lain akan memunculkan sifat menerima
keberadaan orang lain dengan ikhlas, tidak ada sekat dalam hati, berpikir luas, dan
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berhati lapang. Sikap ini akan mendatangkan ketenangan batin dan siap berteman
dengan siapapun tanpa melihat keturunan, derajat atau status sosialnya.
Husnuzan kepada diri sendiri
Kita adalah sebaik-baiknya makhluk “Fii ahsani taqwiim” (Q.S. At-Tin:
4). Dengan segala potensi keunggulan yang teklah dianugerahkan kepada kita
berupa kecerdasan otak, kekuatan fisik, dan lain sebagainya. Sudah sehaarusnya
itu menjadi energi untuk membangun potensi kita. Kita harus kreatif, inovatif, dan
produktif. Kita bisa meraioh apa yang kita impikan selam kita mempunyai
keyakinan dan kemauan untuk meraihnya. Kita harus husnuzan pada diri kita
bahwa kita bisa melakukan semua itu.
Husnuzan kepada Allah
Salah satu sifat terpuji yang harus tertanam pada diri kita adalah sifat
husnuzan kepada Allah. Sifat husnuzan kepada Allah adalah sikap yang selalu
berbaik sangka atas segala kehendak Allah terhadap hamba-Nya. Sebagaimana
seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah Maha Tahu atas apa yang terjadi
terhadap hamba-Nya, kita semestinya berpikir optimis. Yakni bahwa rahmat dan
karuni yang Allah berikan kepada manusia tidak akan pernah putus. Perhatikan
firman Allah SWT:
...    
.... Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu ....(Q.S. Al-A’raf: 156)

2. Tawaduk
Tawaduk (rendah hati) adalah lawan kata dari takabur (sombong). Ia
berasaldari lafaz ad-daa’ah yang berarti kerelaan manusia terhadap kedudukan
yang lebih rendah, atau rendah hati terhadaporang yang beriman, atau mau
menerima kebenaran, apapun bentuknya dan dari siapapun asalnya. Jadi dalam
tawaduk, harus ada kriteria berikut:
1) Sikap atau kondisi hati yang tunduk pada segala sesuatu yang hak dan
benar menurut ajaran dan perintah Allah.
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2) Wujud dalam perilaku keseharian yaitu dalam bergaul sesama manusia,
tidak bersikap deskriminatif dan memperlakukan sesama secara adil dan
manusiawi.
3) Lapangnya hati dan kesediaan dalam menerima nasihat dari siapapun,
tanpa memandang siapa yang berbicara, selama nasihatnya mengandung
kebenaran.
Ada beberapa cara yang dapat menumbuhkan sifat tawaduk, diantaranya
adalah:
a. Mengenal Allah SWT
Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya akan menyadari
bahwa Allah Yang Maha Kuasa, Maha Kaya dan Maha Perkasa yang tidak
membutuhkan apapun dari makhluk-Nya.karenanya, bila mendapatkan kebaikan,
maka ia memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya, sebab pada hakikatnya ia
tidak mampu mendatangkan kebaikan kepada dirinya kecuali atas izin-Nya. Orang
yang mengenal Allah akan mengakui dirinya kecil dan lemah, sehingga ia akan
tawaduk dan merasa tidak pantas untuk berlaku sombong.
b. Mengenal diri
Dilihat dari asal usulnya, manusia berasal dari sperma yang hina.
Kemudian manusia lahir kedunia tanpa daya dan tidak mengetahui apa pun.
























  
Terjemahannya:
dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan
tidak

mengetahui

sesuatupun,

dan

Dia

memberi

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
(Q.S. An-Nahl: 78)

kamu
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Karenanya, manusia tidak berhak sombong. Ia harus bersikap tawaduk,
sebab ia lemah dan tidak mempunyai banyak pengetahuan.
c. Mengenal aib diri
Seseorang dapat terjebak dalam kesombongan bila ia tidak menyadari
kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Boleh jadi sesorang mengira bahwa ia
telah banyak melakukan kebaikan padahal ia justru melakukan kerusakan dan
kezaliman.


















 
Terjemahnnya:
dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya
Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."
(Q.S. Al-Baqarah: 11)
Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu melakukan intropeksi diri
sebelum melakukan dan setelah melakukan sesuatu sebelum ia dihisab oleh Allah
SWT kelak. Itu dilakukan agar ia menyadari kekurangan dan aib dirinya sejak
dini, sehingga ia akan bersikap tawaduk dan tidak bersikap sombong.
d. Merenungkan nikmat Allah
Pada hakikatnya, seluruh nikmat yang dianugerahkan Allah SWT kepada
hamba-Nya adalah ujian untuk mengetahui siapa yanag bersyukur dan siapa yang
kufur. Namun banyak diantara manusia yang tidak menyadari hal tersebut,
sehingga membanggakan, bahkan menyombonhgkan nikmat yang Allah berikan
kepadanya. Sebagian ulama berkata “Kekaguman pada diri sendiri (ujub) adalah
pangkal kesombongan.” Oleh karena itu, agar dapat menghilangkan sifat sombong
dan memiliki akhlak tawaduk, setiap muslim harus sering merenungkan nikmat
yang Allah berikan kepadanya.

16

3. Tasamuh
At-tasamuh berasal dari kata samaha-yasmahu-simaaha (سما حا, يسمح, )سمح
yang bermakna murah hati, tidak mencari kesalahan, baik, baik, tidak sulit (mudah
urusan) dan lain-lain. Secara istilah, at-tasamuh dapat dipahami sebagai sikap
saling toleransi kepada orang-orang yang berbeda pandangan, baik kepada sesama
umat islam maupun non-islam. Pengertian dari konsep sikap tasamuh dapat
dipahami secara sederhana sebagai kemampuan melihat perbedaan, menahan diri
dari sikap tergesa-gesa atas sesuatu yang kurang/tidak sesuai dengan kita, melihat
unsur positif dari perbedaan, serta menghargai perbedaan tersebut sebagai suatu
khazanah hidup yang telah diberikan oleh Allah SWT.
Sifat tasamuh sangat dianjurkan oleh islam, karena tanpa adanya sifat
tasamuh maka kerukunan dan kedamaian dalam segala bidang kehidupan, baik
sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan tidak akan tercapai.
Tentang ini, Allah SWT berfirman:







...

  











....   
Terjemahnnya:
. . . dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian
manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan
biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang
Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama
Allah . . .
(Q.S. Al-Hajj: 40)

Islam mengajarkan agar umatnya selalu mengembangkan semangat
persaudaraan (ukhuwah) dalam pergaulan, baik dalam pergaulan sesama Muslim
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(ukhuwah islamiyah), sesama bangsa (ukhuwah sultaniyah), maupun sesama umat
manusia (ukhuwah basyariyah), bukan sebaliknya sikap intoleransi.
4. Ta’awun
Ta’awun atau tolong menolong adalah termasuk perbuatan yang harus
dilakukan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Kita harus nmenyadari
bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa bantuan atau pertolongan
orang lain. Karena itu timbul kesadaran untuk saling membantu dan tolong
menolong.
Tolong menolong tidak hanya terbatas pada materi, namun lebih dari itu
ta’awun meliputi persoalan maknawi, sepertyi menolong dalam pikiran, memberi
motivasi, mendoakan dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah
bahwa ta’awun harus dalam batas kebaikan dan ketakwaan sebagaimana firman
Allah SWT:







   






  










 
Terjemahannya:
. . . dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
(Q.S. Al-Maidah: 2)

Bentuk ta’awun yang dikehendaki disini ialah tolong menolong atau
kerjasama yang dibentuk oleh agama islam berdasarkan hubungan sosial, ekonomi
dan politik tanpa melihat perbedaan warna kulit, bahasa dan akidah seseorang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu model
penelitian yang digunakan dalam penelitian memakai teknik observasi, kuisioner,
dengan sistim pengolahan data dari skala pernyataan peserta didik, hasil tes dan
tabel frekuensi.15
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Madrasah Tsanawiyah
Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 11
Juni 2015.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan
dari subjek penelitian.16 Populasi dalam penelitian ini adalah para Peserta

15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D, (Bandung: Alfabeta CV.
2012), hlm. 8
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Satuan Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), hlm. 115
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didik kelas VIII secara keseluruhan Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu
yang terdiri dari 9 kelas.

2. Sampel
Berdasarkan populasi di atas, maka sampel yang dipilih adalah secara acak
(Random Sampling). Penentuan besarnya sampel yang akan diteliti penulis
berpedoman pada Suharsini Arikunto bahwa apabila populasi kurang dari 100
maka semua diambil menjadi sampel, akan
22 tetapi populasi lebih dari 100 maka
sampel dapat diambil antara 10-15 % atau 20 -25 % atau lebih.17 Untuk
menentukan sampel minimal yang akan dijadikan sampel responden dalam
penelitian ini adalah kelas VIII7 dengan jumlah siswa 30 orang.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer
Data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden, observasi
secara langsung pada lokasi atau lapangan.18
2. Data sekunder
Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan
penelitian ini.
E. Variabel Penelitian
1. Variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dengan
indikator pemberian nilai, hadiah, kompetisi/persaingan, pujian, hasrat
belajar dan minat.
2. Variabel terikat (y) dalam penelitian ini adalah prestasi belajar Peserta
didik pada mata pelajaran akidah akhlak, dengan indikator yaitu nilai tes
peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak.
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara langsung gejala-gejala yang diselidiki.

17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta), hlm. 67
18
Kholid Nurkoba dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 7-10
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2. Angket adalah suatu data yang berisi tentang rangkaian pertanyaan dalam
skala likert.

D. Teknik Analisis data
Untuk mengetahui hubungan positif yang signifikan antara Motivasi
Belajar Dengan Minat Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran
Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu, maka penulis menggunakan
rumus product moment dengan rumus sebagi berikut:
rxy 

n( x

n xy  ( x).( y )
2



)  ( x ) 2 n( y 2 )  ( y ) 2



Keterangan:
rxy

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

∑X

= jumlah seluruh skor X

∑Y

= jumlah seluruh skor Y
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Singkat MTs. Negeri Tulehu
Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, telah berdiri
sejak Tahun 1980 dengan status Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu,
berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 1991 Tanggal 01 Juli 1991.
Dengan struktur Kepala Madrasayah, Kepala Tata Usaha dan Dewan Guru.
Seiring dengan perubahan status Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu tersebut
dalam kiprahnya sebagai lembaga pendidikan formal selalu berusaha dan
berupaya

untuk

membenahi

diri

dalam

kaitannya

dengan

manajemen

pengelolahan baik proses belajar mengajar maupun ketatausahaan yang
bertumpuh pada tujuan pendidikan Nasional.

Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu
1.

Visi Madrasah
” Terwujudnya MTs Negeri Tulehu yang berkarakter Islami, berprestasi

dan siap berkompetisi ”
2.

Misi Madrasah
1) Mengembangkan budaya islami dalam kehidupan sehari-hari
2) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik secara formal
maupun non formal
3) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan siswa dibidang MIPA,
bahasa dan keagamaan

3. Tujuan Madrasah
Membentuk siswa yang :
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1) Memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang tercermin
dalam prilaku dan kehidupan di sekolah, di rumah , dan masyarakat.
2) Memiliki akhlak mulia, nilai-nilai etika dan estetika yang diamalkan
dan diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari.
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3) Memiliki sikap demokratis, toleran dan jujur yang tercermin dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.
4) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan akademik
yang merupakan bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi.
5) Memiliki keterampilan berkomunikasi dan kecakapan hidup yang bisa
dimanfaatkan dalam menciptakan hari esok yang lebih cerah.
6) Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bermanfaat dalam
melaksanakan tugas-tugas baik untuk kepentingan individu, kelompok
maupun masyarakat luas.
4. Struktur Organisasi MTs Negeri Tulehu
Adapun susunan pengurus MTs Negeri Tulehu adalah sebagai berikut:19

Table 1.1 Daftar Nama Guru Dan Pegawai Tata Usaha Pada
Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu
Tahun 2015
No

Nama

Jabatan

1

Drs. M. Saleh Lestaluhu

Kepala MTs N Tulehu

2

Robo Sagiman, S.Pd

Guru PNS

3

Sukaina Naya, S.Pd.I

Guru PNS

4

Hamid Lestaluhu, S.Ag

Guru PNS

5

M. Farid W. Umarella, M.Pd.I

Guru PNS

6

Mujarmin Hatuina, S.Pd

Guru PNS

7

Lambokili, S.Pd

Guru PNS

8

Yusuf Sunet, S.Pd.I

Guru PNS

9

Nursin Laute, S.Pd

Guru PNS

10

Yetty S. Tehupelasury, S.Pd

Guru PNS

11

Dra. Salma Mahu

Guru PNS

12

Said Ode, S.Pd

Guru PNS

19

Profil Sekolah MTs Negeri Tulehu 2015.
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13

Siti Johra Lestaluhu, S.Pd

Guru PNS

14

Asni Sari Khouw, S.Pd

Guru PNS

15

Saidah Latuconsina, S.Pd

Guru PNS

16

Siti Hasna Ohorella, S.Pd

Guru PNS

17

Siti Raha Rehalat, Ama

Guru PNS

18

Maryam Tehupelasury, S.Pd

Guru Non PNS

19

Ade Irma Tuharea, ST.

Guru Non PNS

20

M. Ridwan Umarella, S.Pd

Guru Non PNS

21

Fajar Laturua, S.Kom

Guru Non PNS

22

Abdul Haris Wasolo, S.Pd

Guru Non PNS

23

Dra. St. Hajar Tehupelasury

Guru Non PNS

24

Mila K. Lestaluhu, S.Pd

Guru Non PNS

25

Wa Siti, S.Pd

Guru Non PNS

26

Wa Ode Melani, S.Pd

Guru Non PNS

27

Samra Ohorella, SP

Guru Non PNS

28

Abd. Rahman Wakan, S.HI

Guru Non PNS

29

Febriyani A. S.Kom

Guru Non PNS

30

Ulfa Masuku, S.Pd.I

Guru Non PNS

31

Eka M. Rizky, S.Pd

Guru Non PNS

32

Hasmawati Zainur, S.Pd

Guru Non PNS

33

Amina Rumalutur, S.P

Guru Non PNS

34

La Ayup, S.Pd

Guru Non PNS

35

Bekti Setyo Wijasih, S.Pd

Guru Non PNS

Tabel 2.1 Data Siswa Kelas VII,VIII dan IX
Tahun Pelajaran 2014/2015
No

Nama Madrsah

Kelas

Jumlah Siswa
Laki-laki Perempuan

Total

Ket

24

Madrasah

Tsanawiyah

Negeri Tulehu

Jumlah Siswa

VII1

18

20

38

VII2

20

24

48

VII3

18

22

40

VII4

19

21

40

VII5

20

22

42

VII6

15

18

32

VIII1

18

20

28

VIII2

15

20

35

VIII3

15

18

32

VIII4

16

18

34

VIII5

16

18

34

VIII6

15

16

31

VIII7

12

18

30

1

IX

14

24

38

IX2

15

20

35

IX3

12

18

30

IX4

15

18

33

IX5

17

20

37

290

335

637

240

224

173

B. Hasil Penelitian.
1. Deskripsi Data
Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan angket yang disebarkan pada responden berdasarkan sampel.
Kemudian data yang diperoleh diolah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi
sebagai berikut.
Hasil angket dimasukkan dalam tabulasi yang merupakan proses
mengubah data dan instrumen pengumpulan data (angket) menjadi tabel-tabel
angka (prosentase), dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
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Tabel 4. 1
Dalam proses belajar mengajar, guru selalu memberikan motivasi
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

19

63,3%

2

Sering

9

30%

3

Kadang-kadang

2

6,6%

4

Tidak

-

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 63,3% peserta didik
menyatakan selalu dalam proses belajar mengajar, guru selalu memberikan
motivasi, 30% sering, kadang-kadang 6,6% dan tidak ada peserta didik yang
menyatakan tidak dalam proses belajar mengajar, guru selalu memberikan
motivasi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir setengah
peserta didik menyatakan dalam proses belajar mengajar, guru selalu memberikan
motivasi.
Tabel 4.2
Motivasi sangat membantu dalam proses belajar mengajar
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

16

53,3%

2

Sering

12

40%

3

Kadang-kadang

2

6,6%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 53,3% peserta didik menyatakan bahwa
selalu motivasi sangat membantu dalam proses belajar mengajar, 40%
menyatakan sering, yang menyatakan kadang-kadang 6,6% dan tidak peserta didik
menyatakan motivasi sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Dengan
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demikian sebagian besar peserta didik menyatakan motivasi sangat membantu
dalam proses belajar mengajar.

Tabel. 4.3
Anda senang dengan motivasi yang diberikan guru.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

8

26,6%

2

Sering

13

43,3%

3

Kadang-kadang

8

26,3%

4

Tidak

1

3,3%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 26,6% peserta didik menyatakan bahwa
selalu senang dengan motivasi yang diberikan guru, 43,3% menyatakan Sering,
26,3% menyatakan kadang-kadang senang dengan motivasi yang diberikan guru.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik menyatakan
senang dengan motivasi yang diberikan guru.
Tabel 4.4
Anda semangat setelah guru memberikan motivasi.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

12

40%

2

Sering

7

23,3%

3

Kadang-kadang

11

36,6%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 40% peserta didik menyatakan bahwa
selalu semangat setelah guru memberikan motivasi, 23,3% menyatakan sering,
36,6% menyatakan kadang-kadang anda semangat setelah guru memberikan
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motivasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik
menyatakan anda semangat setelah guru memberikan motivasi.

Tabel 4.5
Anda merasa ada perubahan setelah mendapatkan motivasi.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

23

76,6%

2

Sering

5

16,6%

3

Kadang-kadang

2

6,6%

4

Tidak

-

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 76,6% peserta didik menyatakan bahwa
selalu anda merasa ada perubahan setelah mendapatkan motivasi, 16,6%
menyatakan sering, 6,6% yang menyatakan kadang-kadang merasa ada perubahan
setelah mendapatkan motivasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian
besar anda merasa ada perubahan setelah mendapatkan motivasi.
Tabel 4.6
Anda semangat dengan hasil belajar yang diberikan guru setelah mendapatkan
motivasi.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

13

43,3%

2

Sering

9

30%

3

Kadang-kadang

7

23,3%

4

Tidak

1

3,3%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 43,3% peserta didik menyatakan bahwa
selalu anda semangat dengan hasil belajar yang diberikan guru setelah
mendapatkan motivasi, 30% menyatakan sering, 23,3% menyatakan kadangkadang dan menjawab tidak 3,3% peserta didik yang menyatakan bahwa anda
semangat dengan hasil belajar yang diberikan guru setelah mendapatkan motivasi.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik menyatakan
anda semangat dengan hasil belajar yang diberikan guru setelah mendapatkan
motivasi.
Tabel 4.7
Hasil belajar anda membuat anda tekun dalam belajar.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

6

20%

2

Sering

10

33,3%

3

Kadang-kadang

12

40%

4

Tidak

2

6,6%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas terlihat bahwa 20% selalu peserta didik menyatakan hasil
belajar anda membuat anda tekun dalam belajar, 33,3% menyatakan sering, 40%
menyatakan kadang-kadang dan dan yang menyatakan tidak sebanyak 6,6%.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil belajar anda
membuat anda tekun dalam belajar.

Tabel 4.8
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Hasil belajar yang anda terima bisa membuat anda ulet dalam menghadapi
kesulitan.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

12

40%

2

Sering

4

13,3%

3

Kadang-kadang

13

43,3%

4

Tidak

1

3,3%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas terlihat bahwa 40% peserta didik menyatakan bahwa selalu
hasil belajar yang peserta didik yang dterima bisa membuat peserta didik ulet
dalam menghadapi kesulitan, 13,3% menyatakan sering, 43,3% menyatakan
kadang-kadang dan 3,3% yang menyatakan tidak hasil belajar yang peserta didik
yang dterima bisa membuat peserta didik ulet dalam menghadapi kesulitan.
Dengan demikian maka sebagian besar peserta didik menyatakan hasil belajar
yang peserta didik yang dterima bisa membuat peserta didik ulet dalam
menghadapi kesulitan.
Tabel. 4.9
Anda tekun dalam dalam menghadapi tugas.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

17

56,6%

2

Sering

2

6,6%

3

Kadang-kadang

9

8%

4

Tidak

2

6,6%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 56,6 % peserta didik menyatakan bahwa
selalu tekun dalam dalam menghadapi tugas, 6,6% menyatakan Sering, Kadang-
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kadang 8% sedangkan yang menyatakan peserta didik tidak pernah sebanyak
6,6% tekun dalam dalam menghadapi tugas. Dengan demikian dapat diketahui
sebagian besar peserta didik yang menyatakan tekun dalam dalam menghadapi
tugas.
Tabel 10
Anda berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

17

56,6%

2

Sering

4

13,3%

3

Kadang-kadang

9

30%

4

Tidak

1

3,3%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 56,6 % peserta didik menyatakan bahwa
selalu anda berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, 13,3%
menyatakan sering, yang menyatakan kadang-kadang 30% dan yang menyatakan
tidak, peserta didik berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 3,3%.
Dengan demikian maka dapat diketahui lebih dari setengah peserta didik
menyatakan peserta didik berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 11
Anda senang setelah mendapatkan nilai dari hasil belajar anda
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

5

16,6%

2

Sering

8

26,6%

3

Kadang-kadang

15

50%

4

Tidak

2

6,6%

31

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 16,6% peserta didik menyatakan bahwa
selalu senang setelah mendapatkan nilai dari hasil belajar, 26% menyatakan
sering, 50% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak
sebanyak 6,6% senang setelah mendapatkan nilai dari hasil belajar tidak ada.
Dengan demikian dapat diketahui sebagian besar peserta didik menyatakan senang
setelah mendapatkan nilai dari hasil belajar.
Tabel. 4.12
Anda tekun dalam menghadapi tugas setelah mendapatkan nilai dari guru
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

9

30%

2

Sering

12

40%

3

Kadang-kadang

9

30%

4

Tidak

-

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 30% peserta didik menyatakan bahwa
selalu tekun dalam menghadapi tugas setelah mendapatkan nilai dari guru, 40%
menyatakan sering, 30% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan
tidak apeserta didik tekun dalam menghadapi tugas setelah mendapatkan nilai dari
guru. Dengan demikian dapat diketahui sebagian besar peserta didik menyatakan
tekun dalam menghadapi tugas setelah mendapatkan nilai dari guru.
Tabel. 4.13
Nilai yang anda dapatkan adalah hasil kerja mandiri anda
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)
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1

Selalu

24

80%

2

Sering

2

6,6%

3

Kadang-kadang

4

13,3%

4

Tidak

-

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Dari tabel di atas terlihat bahwa 80% peserta didik menyatakan bahwa
selalu nilai yang didapatkan adalah hasil kerja mandiri, 6,6% menyatakan sering,
13,3% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak nilai yang
anda dapatkan adalah hasil kerja mandiri anda. Dengan demikian maka sebagian
besar peserta didik meyatakan nilai yang di dapatkan adalah hasil kerja mandiri.
Tabel. 4.14
Anda merasa tegar dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan guru.
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

1

3,3%

2

Sering

4

13,3%

3

Kadang-kadang

8

26,6%

4

Tidak

17

56,6%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Melihat tabel di atas, ternyata 3,3% peserta didik selalu menyatakan
merasa

tegar dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan guru,

13,3%

menyatakan sering, 56,6% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang
menyatakan tidak sebanyak 56,6%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
sebagian besar peserta didik menyatakan merasa tegar dalam menghadapi tugastugas yang diberikan guru.
Tabel. 4.15
Setelah dapatkan nilai, apakah anda termotivasi untuk belajar l.
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No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

24

80%

2

Sering

4

13,3%

3

Kadang-kadang

2

6,6%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 80 % peserta didik menyatakan bahwa
Setelah dapatkan nilai, selalu termotivasi untuk belajar, 13,3% menyatakan sering,
6,6% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak Setelah
dapatkan nilai, apakah anda termotivasi untuk belajar. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa sebagian besar peserta didik menyatakan Setelah dapatkan nilai,
apakah anda termotivasi untuk belajar.
Tabel. 4.16
Guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

24

80%

2

Sering

4

13,3%

3

Kadang-kadang

2

6,6%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 80% peserta didik menyatakan bahwa
guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, 13,3% menyatakan
sering, 16% menyatakan kadang-kadang sedangkanpeserta didik

yang

menyatakan tidak, tidak ada. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian
besar guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi.
Tabel. 4.17
Setelah mendapatkan hadiah, apakah anda senang dan rajin belajar
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No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

9

30%

2

Sering

8

26,6%

3

Kadang-kadang

11

36,6%

4

Tidak

2

6,6%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 30% peserta didik menyatakan bahwa
selalu senang dan rajin setelah mendapatkan hadiah, 26,6% menyatakan sering,
36,6% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak pernah
senang dan rajin setelah mendapatkan hadiah sebanyak 6,6%. Dengan demikian
dapat diketahui bahwa sebagian besar menyatakan senang dan rajin setelah
mendapatkan hadiah.
Tabel. 4.18
Dengan hadiah itu, dapat memberikan motivasi belajar yang lebih tinggi lagi
kepada anda
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

20

66,6%

2

Sering

9

30%

3

Kadang-kadang

1

3,3%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 66,6% peserta didik menyatakan bahwa
dengan hadiah itu, dapat memberikan motivasi belajar yang lebih tinggi lagi
kepada anda, 30% menyatakan sering, 3,3% menyatakan kadang-kadang
sedangkan yang menyatakan tidak dengan hadiah itu, dapat memberikan motivasi
belajar yang lebih tinggi lagi kepada peserta didik tidak ada. Dengan demikian
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dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik menyatakan dengan hadiah
itu, dapat memberikan motivasi belajar yang lebih tinggi lagi.

Tabel. 4.19
Dengan hadiah itu, anda tekun dalam belajar
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

18

60%

2

Sering

11

36,6%

3

Kadang-kadang

1

3,3%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 60% peserta didik menyatakan bahwa
dengan hadiah itu, selalu tekun dalam belajar, 36,6% menyatakan sering, 3,3%
menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak dengan hadiah itu,
tekun dalam belajar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar yang
menyatakan dengan hadiah itu, selalu tekun dalam belajar.

Tabel. 4.20
Dengan hadiah itu, anda dapat merasakan motivasi belajar dalam diri anda
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

19

63,3%

2

Sering

8

26,6%

3

Kadang-kadang

3

10%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 63,3% peserta didik menyatakan bahwa
selalu dengan hadiah itu, anda dapat merasakan motivasi belajar dalam diri anda,
10% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak dengan
hadiah itu, anda dapat merasakan motivasi belajar dalam diri anda. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didk menyatakan dengan
hadiah itu, dapat merasakan motivasi belajar dalam diri anda.
Tabel. 4.21
Guru membantu peserta didik mengambil kesimpulan dari diskusi kelas
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

24

63,3%

2

Sering

6

26,6%

3

Kadang-kadang

0

0%

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 63,3% peserta didik menyatakan bahwa
selalu Guru membantu peserta didik mengambil kesimpulan dari diskusi kelas,
26,6% menyatakan sering, 0% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang
menyatakan tidak Guru membantu peserta didik mengambil kesimpulan dari
diskusi kelas tidak ada. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar
peserta didik yang menyatakan Guru membantu peserta didik mengambil
kesimpulan dari diskusi kelas.
Tabel. 4.22
Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran yang baru
disampaikan
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

27

90%

2

Sering

3

10%

3

Kadang-kadang

0

0%

37

4

Tidak

0

0%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 90% peserta didik menyatakan bahwa
selalu Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran yang
baru disampaikan, 10% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan
tidak Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran yang baru
disampaikan tidak ada. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar
peserta didik menyatakan Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi
pelajaran yang baru disampaikan.

Tabel. 4.23
Pada akhir pelajaran biasanya guru menyuruh peserta didik membuat ringkasan
pelajaran di buku catatan masing-masing
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

8

26,6%

2

Sering

17

56,6%

3

Kadang-kadang

4

13,3%

4

Tidak

1

3,3%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 26,6% peserta didik menyatakan bahwa
selalu Pada akhir pelajaran biasanya guru menyuruh peserta didik membuat
ringkasan pelajaran di buku catatan masing-masing, 56,6% menyatakan sering,
3,3% menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak sebanyak
3,3%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik
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menyatakan pada akhir pelajaran biasanya guru menyuruh peserta didik membuat
ringkasan pelajaran di buku catatan masing-masing.
Tabel. 4.24
Lima belas menit sebelum pelajaran berakhir guru memberikan soal-soal untuk
dikerjakan peserta didik sebagai latihan
No

Kategori

Frekuensi(F)

Presentase(%)

1

Selalu

8

26,6%

2

Sering

17

56,6%

3

Kadang-kadang

4

13,3%

4

Tidak

1

3,3%

Jumlah

30

100%

Sumber data: olah data angket tanggal 5 Juni 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa 26,6% peserta didik menyatakan bahwa
selalu Lima belas menit sebelum pelajaran berakhir guru memberikan soal-soal
untuk dikerjakan peserta didik sebagai latihan, 56,6% menyatakan sering, 13,3%
menyatakan kadang-kadang sedangkan yang menyatakan tidak sebanyak 3,3%.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik menyatakan
Lima belas menit sebelum pelajaran berakhir guru memberikan soal-soal untuk
dikerjakan peserta didik sebagai latihan.

2. Analisis Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Pada Materi
Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTs
Negeri Tulehu.
Berdasarkan penyebaran angket tentang Hubungan Motivasi Belajar
Dengan Minat Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran Aqidah
Akhlak Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu. Kemudian dianalisi Motivasi Belajar
(X) dan Minat Belajar Peserta Didik (Y) dengan rumus korelasi Product Moment.
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Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran angket Hubungan
Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata
Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu (hasil angket) yang
kemudian disajikan ke dalam tabel total distribusi variabel X dan Y, maka
diperoleh hasil masing-masing di mana:

1. Menghitung indeks korelasi dengan menggunakan rumus
rxy 

n( x

n xy  ( x).( y )
2



)  ( x ) 2 n( y 2 )  ( y ) 2



diketahui:
N

= 30

∑x = 2370
∑y = 1700
∑x2 = 190730
∑y2 = 108400
∑xy = 13420

Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus adalah sebagai berikut:
rxy 

n( x

n xy  ( x).( y )
2



)  ( x ) 2 n( y 2 )  ( y ) 2
(
(
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)
(

)
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= 0,78
Jadi, rxy atau rhitung = 0,78 dan untuk mengetahui apakah kedua variabel
tersebut memiliki korelasi yang signifikan, maka terlebih dahulu konsultasikan
dengan tabel korelasi product moment dari pearson untuk df (degrees of freedom)
= N – jumlah variabel = 30 – 2 = 28. Yang ternyata rtabel (rhasil 0,78 ≥ rtabel 1% =
0,463 dan 5% = 0,361). Sesuai kriteria pengujian rhitung ≥ rtabel berarti terdapat
korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. dengan demikian
hipotesis penelitian (Ha) diterima baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%,
sedangkan hipotesis statistik Ho ditolak. ( Lihat lampiran : 11 )
2. Menghitung koefisien determinasi (KD)
Untuk menghitung seberapa besar Hubungan Motivasi Belajar Dengan
Minat Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak
Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu digunakan koefisien determinasi (KD) yang
ditawarkan oleh M. Ikbal Hasan yakni:
KD

= r2 .100%
= (0,78)2.100%
= 0,6084.100%
= 60,84%
= 61%

Sedangkan sisanya ( 39% ) dipengarahui oleh paktor lain, misalnya metode,
strategi, cara belajar siswa dan faktor lingkungan.
3. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan hasil analisis hubungan hubungan motivasi belajar (Variabel
X) dan minat belajar (Variabel Y) dengan menggunakan rumus product moment
diperoleh rxy=

0,78, ini berarti ada korelasi antara kedua variable. Dengan

memperhatikan besarnya rxy yang diperoleh yaitu 0,78 yang besarnya berkisar
antar 0,41-0,70. Berdasarkan pedoman tersebut berarti bahwa ada korelasi positif
antara Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar maka hubungan antara
kedua variabel tersebut secara khusus dapat disajikan dalam tabel berikiut ini:
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Tabel 4.26 Tabel signifikan variabel X dan Y
Variabel

rHitung

r Tabel
Db

5%

1%

0,361

0,463

N-2
X dan Y

0,78

30-2=28

Berdasarkan tabel di atas menunjukan adanya Hubungan Motivasi Belajar
Dengan Minat Belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis
korelasi product moment antara variabel X dan variabel Y yang kemudian
dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf nyata 5% dan 1%. Sehingga dengan jelas
terlihat bahwa nilai rhitung = 0,78 rtabel 5% dengan db = 28 adalah 0,361 dan
rtabel 1% dengan db = 28 adalah 0,463 rhitung lebih besar dari rtabel.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut melalui uji koefisien korelasi
adalah rxy = 0,78 untuk membuktikan hipotesis ditolak atau diterima maka
digunakan derajat kebebasan (db) = N-2, dengan kriteria pengujian hipotesis
adalah: jika rhitung > rtabel maka Hₐ diterima, dan jika rhitung <rtabel maka Hₐ
ditolak. Dengan demikian rhitung 5% dengan db = 28 adalah 0,361 dan rtabel 1%
dengan db = 28 adalah 0,463, sehingga 0,78 > 0,361 pada taraf 5% dan 0,78>
0,463 pada taraf 1%. Berarti peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis
alternatif (Hₐ) diterima atau terdapat Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat
Belajar peserta didik. Dengan demikian, dari hasil nilai rhitung = 0,78
menunjukan bahwa hubungan keterampilan dasar mengajar guru dengan hasil
belajar peserta didik memiliki korelasi yang tinggi.

C. Pembahasan
Pembelajaran pada dasarnya merupakan aspek kegiatan manusia yang
kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara
sederhana dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara
pengembangn dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks
pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk
membelajarkannya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.
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Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada
pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain
untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu belajar mengajar meliputi sejumlah
komponen antara lain tujuan pelajaran, bahan ajar, yang menerima pelayanan
belajar, guru, metode dan pendekatan, situasi, dan evaluasi kemajuan belajar.20
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada
diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukan dalam
berbagai bentuk seperti berubah dalam pengetahuannya, pemahamannya, sikap
dan tingkah lakunya, ketrampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya
reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada pada individu.
Sama halnya dengan belajar, mengajarpun pada hakekatnya adalah suatu
proses yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar
sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong melakukan proses belajar. Pada
tahap berikutnya mengajar adalah proses memberikan bimbingan atau bantuan
kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar.21
Motivasi merupakan salah satu unsur penting dalam belajar dan
pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan sangat
membantu untuk dapat serius mempelajari sesuatu. Siswa yang motivasi
belajarnya rendah mungkin saja belajar sesuatu karena terpaksa, dan tidak
menganggap belajar sebagai kebutuhuan.
Motivasi tidak hanya penting untuk menjadikan seseorang siswa terlibat
dalam kegiatan belajar. Tetapi juga penting dalam menentukan seberapa jauh
siswa tersebut akan belajar dari sesuatu kegiatan pembelajaran atau seberapa jauh
siswa tersebut memperoleh pengetahuan dalam suatu kegiatan pembelajaran.
Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu, akan menggunakan proses kognitif
yang lebih tinggi dalam proses belajar, sehingga pengetahuan yang diperolehnya
juga akan lebih baik.
Berdasarkan hasil analisis Hubungan Motivasi Belajar (Variabel X) dan
minat belajar (Variabel Y) dengan menggunakan rumus product moment
20

Trianto, Mengembangkan Model Pengembangan Tematik,hlm. 24-25.
Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2005), hlm. 28-29.
21
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diperoleh rxy= 0,78, ini berarti ada korelasi antara kedua variable. Dengan
memperhatikan besarnya rxy yang diperoleh yaitu 0,78.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut melalui uji koefisien korelasi
adalah rxy = 0,78 untuk membuktikan hipotesis ditolak atau diterima maka
digunakan derajat kebebasan (db) = N-2, dengan kriteria pengujian hipotesis
adalah: jika rhitung > rtabel maka Hₐ diterima, dan jika rhitung <rtabel maka Hₐ
ditolak. Dengan demikian rhitung 5% dengan db = 28 adalah 0,463dan rtabel 1%
dengan db = 28 adalah 0,463, sehingga 0,78 > 0,361 pada taraf 5% dan 0,78 >
0,463pada taraf 1%. Berarti peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis
alternatif (Hₐ) diterima atau terdapat Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat
Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas
VIII di MTs Negeri Tulehu. Dengan demikian, dari hasil nilai rhitung = 0,78
menunjukan bahwa Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar peserta
didik memiliki korelasi yang tinggi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Motivasi Belajar Dengan
Minat Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak
Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni sampai
11 Juni 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: Terdapat Hubungan Motivasi
Belajar Dengan Minat Belajar Pada Materi Akhlak Terpuji Pada Mata Pelajaran
Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTs Negeri Tulehu hal ini dibuktikan dengan data
yang penulis olah melalui rumus product momen yang menghasilkan koefisien
korelasi sebesar 0,78 yang menunjukan adanya korelasi korelasi yang tinggi
antara Motivasi Belajar terhadap minat belajar peserta didik.
B. Saran
Saran ini merupakan bahan masukan dan pertimbangan yang ditujukan
kepada semua pihak yang turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pendidikan, kaitannya dalam motivasi yang diberikan guru mapel Pendidikan
Agama Islam:
1. Sebagai pelaku pendidikan khususnya sebagai guru bidang studi PAI yang
merupakan tugas mulia, diharapkan dalam mengemban ajaran-ajaran agama
Islam untuk selalu bekerja lebih giat dan profesioanal dalam melaksanakan
tanggung jawabnya untuk melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
dan selalu merencanakan semua kegiatan dengan baik dan terprogram.
2. Kepala sekolah, guru-guru, staf-staf dan guru-guru PAI khususnya di MTs
Negeri Tulehu hendaknya dapat menumbuhkan
minat belajar siswa dengan
49
memberikan motivasi-motivasi belajar .
3. Dan juga bantuan dari semua pihak baik dari masyarakat, wali murid, dan
peserta didik itu sendiri, agar ikut memperhatikan dan ikut mensukseskan

45

jalannya program pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang
maksimal.
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