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ABSTRAK 
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Pada Mata Pelajaran Al-Islam Kelas XI IPA Di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. M. Ali, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Media ICT, minatbelajarsiswa 

Minatatauperhatianmerupakankecenderunganseseoranguntukmemilihataumen

olaksesuatukegiatan. Dalamduniapendidikan media 

difungsikansebagaisaranauntukmencapaitujuanpembelajaran. Karenanya, informasi 

yang terdapatdalam media harusmelibatkansiswa, baikdalambenak, atau mental 

maupundalambentukaktivitas yang nyata, 

sehinggapembelajarandapatterjadi.Dalamperjalanannya, perkembangan media 

pembelajaranmengikutiarusperkembanganteknologi. Aplikasiteknologiinformasi yang 

potensialuntukdimanfaatkansebagai media pembelajaranialah 

internet.Tekonologiinformasidankomunikasiatauinformation and communication 

technology (ICT) 

merupakangabungandariduakonsepyaituteknologiinformasidankomunikasi.ICT 

adalahsegalasesuatu yang mendukunguntukmerekam, menyimpan, memproses, 

mendapatkankembali, mengantarkandanmenerimainformasi. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan media sudah dilakukan oleh guru Al-Islam di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo salah satunya yaitu menggunakan media ICT di kelas 

IPA. Di dalam kelas siswa menyalahgunakan pemanfaatan internet dalam 

pembelajaran. 

Dalampenelitianini, penulismenggunakanpendekatankuantitatif. Dengan 

rumusan masalah: (a) Bagaimanakah minat belajar siswa yang menggunakan media 

ICT pada mata pelajaran Al-Islam? (b)Bagaimanakah minat belajar siswa yang tidak 

menggunakan media ICT pada mata pelajaran Al-Islam? (c) Apakah penggunaan 

media ICT berpengaruh yang signifikan pada mata pelajaran Al-Islam kelas XI IPA 

di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo?. Teknik pengumpulan data menggunakan 

angket. Sedangkananalisis data menggunakanrumustes “t”  polled 
varianskarenadatanyabersifathomogen.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa:(a)Minatbelajar siswa yang menggunakan 

media ICT pada mata pelajaran Al-Islam kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

termasuk dalam kategori cukup dengan persentase 66,66%;(b) Minatbelajar siswa 

yang tidakmenggunakan media ICT pada mata pelajaran Al-Islam kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo termasuk dalam kategori cukup dengan persentase 

65,625%; (c) Tidak terdapat pengaruh yang signifikanpembelajaran media ICT 

terhadapminatbelajarsiswapada mata pelajaran Al-Islam kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Berdasarkan tes “t” diperoleh t0= 0,07 dan ttabel= 2,00, 

sehinggat0< ttabel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar 

untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lainpembelajaranadalahusaha-

usaha yang terencanadalammemanipulasisumber-sumberbelajar agar terjadi 

proses belajardalamdirisiswa.
1
Belajarmerupakan proses 

dasardariperkembanganhidupmanusia. 

Denganbelajarmanusiamelakukanperubahan-

perubahankualitatifindividusehinggatingkahlakunyaberkembang.Siswa yang 

telahmengalami proses belajarakanditandaidenganbertambahnyasimpananmateri 

(pengetahuandanpengertian) dalammemori, 

sertameningkatnyakemampuanmenghubungkanmateritersebutdengansituasidan 

stimulus yang sedangdihadapi.
2
 

Belajaradalahserangkaiankegiatanjiwa raga 

untukmemperolehsuatuperubahantingkahlakusebagaihasildaripengalamanindividu

dalaminteraksidenganlingkungannya yang menyangkutkognitif, afektif, 

danpsikomotor. Perubahan yang terjadiitusebagaiakibatdarikegiatanbelajar yang 

                                                           
1
CecepKustandidanBambangSutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), 5. 
2
Cece Rakhmat, PsikologiPendidikan(Bandung: UPI Press, 2006), 82. 
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telahdilakukanolehindividu.Perubahanituadalahhasil yang telahdicapaidari proses 

belajar. Jadi, untukmendapatkanhasilbelajardalambentukperubahanharusmelalui 

proses tertentu yang 

dipengaruhiolehfaktordaridalamdiriindividudandiluarindividu. NoehiNasution, 

memandangbelajaritubukanlahsuatuaktivitas yang berdirisendiri. 

Merekaberkesimpulanadaunsur-unsur lain yang ikutterlibatlangsung di dalamnya, 

yaituraw input, learning teaching process, output, inviromental input, dan 

instrumental input.Dalamupayamemperjelasapa yang diuraikan diatas, 

mengemukakanberbagaifaktor yang mempengaruhi proses 

belajarsalahsatunyayaituminatsiswa.
3
 

Minatatauperhatiansiswaterhadapsesuatumerupakanhal yang 

sangatpentingdalamdiketahuioleh guru. Di dalamsalahsatuazasdidaktik lama 

disebutkanbahwadenganadanyaperhatiansiswakepadapelajaran yang 

kitaberikanmakaisidarimateripelajaranakanterserapdenganbaik. 

Sebaliknyatanpaadanyaperhatianterhadapapa yang 

kitaberikandengansusahpayahtidakakandidengar, apalagidikuasaiolehsiswa. 

Minatatauperhatianmerupakankecenderunganseseoranguntukmemilihataumenolak

sesuatukegiatan.Sebetulnyaapa yang dicariatauditolakbukanhanyakegiatansaja, 

tetapijugabenda, orang ataupunsituasi. Denganpengertian yang 

lebihluastersebut,kita kinimengetahuibahwaunsur-unsur yang 

dapatmenjadipusatperhatiansiswa disekolahdapatberupabahanpelajaran, alat-

                                                           
3
SyaifulBahriDjamarah, PsikologiBelajar (Jakarta: PT RinekaCipta, 2002), 141- 142. 
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alatpelajaran yang digunakan, situasikelas, danlingkungan, 

bahkangurunyasendiri.
4
 

Dalam duniapendidikan media 

difungsikansebagaisaranauntukmencapaitujuanpembelajaran.Karenanya, 

informasi yang terdapatdalam media harusmelibatkansiswa, baikdalambenak, atau 

mental maupundalambentukaktivitas yang nyata, 

sehinggapembelajarandapatterjadi.
5
 Terdapat banyak media pengajaran yang 

dapat digunakan untuk membantu penyampaian isi pelajaran dalam kurikulum 

untuk kegiatan belajar mengajar. Media yang lazim digunakan pada kegiatan 

belajar mengajar adalah media dua dimensi, media tiga dimensi, media proyeksi 

dan lingkungan sebagai media pembelajaran.
6
 

Dalam perjalanannya, perkembangan media pembelajaran mengikuti arus 

perkembangan teknologi. Teknologi paling tua yang dimanfaatkan dalam proses 

belajar adalah sistem percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanistik. 

Kemudian, lahir teknologi audio visual yang menggabungkan penemuan 

mekanistik dan elektronik untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang muncul 

terakhir adalah teknologi mikro-processor yang melahirkan pemakaian komputer 

dan kegiatan interaktif.
7
 

                                                           
4
Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), 103- 104. 
5
Kustandi, Media Pembelajaran, 21. 

6
PopiSopiatin, ManajemenBelajarBerbasisKepuasanSiswa(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 

80. 
7
Kustandi, Media Pembelajaran, 29. 
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Aplikasi teknologi informasi yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran ialah internet, mengingat sudah cukup banyak sekolah- 

sekolah yang memilki komputer yang terkoneksi (link) ke internet.
8
Pemanfaatan 

internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara 

mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, 

museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa, 

sejarah, biografi, rekaman, laporan, data statistik.
9
Seiringperkembanganteknologi 

di bidangkomunikasidaninformasi (information and communication 

technologies/ICT), saatinidominasi guru sebagaisumberbelajarsedikittergeser. 

Guru lebihbanyakmemposisikandirinyasebagaifasilitator. 

Iabertugasmemfasilitasisiswa agar dapatbelajarsetiapsaat. Di 

manasajadankapansajamelaluiberbagaimacamsumberbelajar yang 

sudahtersediadimana-mana.
10

 

Internet juga dapat digunakan secara terprogam, salah satunya dengan 

progam e-learning. Pada progam ini sekolah atau pihak penyelenggara 

menyediakan sebuah situs atau web e-learning yang menyediakan bahan belajar 

secara lengkap baik yang bersifat interaktif maupun non interaktif. Kegiatan siswa 

dalam mengakses bahan belajar melalui e-learning dapat dideteksi apa yang 

                                                           
8
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 132. 
9
Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013), 278. 
10

YudhiMunadi, Media PembelajaranSebuahPendekatanBaru (Jakarta: Referensi (GP Press 

Group), 2013), 159. 
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mereka pelajari, bagaimana progresnya, bagaimana kemajuan belajarnya, berapa 

skor hasil belajarnya dan lain-lain.
11

 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka 

kemungkinan yang luas untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Hal 

ini disebabkan pesatnya teknologi komunikasi dan informasi yang sudah menjadi 

bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan yang 

dikeluarkan dan bisa dijadikan landasan dalam pendayagunaan ICT untuk 

pendidikan ialah Action Plan for the Development and Implementation and 

Communication Technologies (ICT) di Indonesia. Action plan berisi rencana 

pelaksanaan pendayagunaan telematika dalam bidang pendidikan selama 5 tahun 

(2001- 2005).
12

 

Pendayagunaan ICT untuk pendidikan menjadi demikian penting, baik 

dalam rangka penyiapan tenaga ICT yang andal maupun untuk mendukung proses 

pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Contoh konkrit dalam pendayagunaan 

ICT adalah proses belajar di kelas yang menggunakan internet sebagai media 

pembelajaran. Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu 

proses belajar di sekolah, internet diharapkan  memberikan dukungan bagi 

terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru dengan siswa.
13

 

                                                           
11

Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 168- 169. 
12

Ibid. 
13

Ibid., 170. 
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Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dengan media sudah dilakukan oleh guru Al-Islam di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo salah satunya yaitu menggunakan media ICT 

di kelas IPA Bilingual yang memanfaatkan LCD, proyektor, komputer,spiker 

active, dan pemanfaatan internet. Misalnya ketika guru menyampaikan materi 

tentang shalat, guru menyampaikan dengan video tentang shalat kemudian siswa 

mengamati, menjelaskan, dan mempraktekkan apa yang telah dilihat pada video 

sedangkan guru tinggal mengamati. Ketika pembelajaran dengan memanfaatkan 

media ICT terkadang guru kurang memperhatikan kesesuaian materi dengan 

media yang digunakan. Di dalam kelas siswa menyalahgunakan pemanfaatan 

internet dalam pembelajaran, misalnya guru memberikan tugas untuk mencari 

tugas di internet siswa malah bermain sendiri dengan leptop. Meskipun di dalam 

kelas bilingual jaringan wifi cukup memadai. Begitupula dengan kelas reguler 

yang dalam pembelajaran biasanya tidak menggunakan media ICT atau tidak 

memanfaatkan media LCD karena keterbatasannya fasilitas di kelas reguler. 

Berangkatdarilatarbelakangdiatasmakapenelititertarikuntukmengadakanpene

litiandenganjudul “PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ICT TERHADAP 

MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN Al-ISLAM 

KELAS XI IPA DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO” 

 

B. BatasanMasalah 
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Banyakfaktoratauvariabel yang 

dapatdikajiuntukmenindaklanjutidalampenelitianini.Namunkarenaluasnyabidangc

akupansertaadanyaberbagaiketerbatasan yang adabaikwaktu, dana, 

maupunjangkauanpenulis, dalampenelitianinitidaksemuadapatditindaklanjuti. 

DalampenelitianiniSubjekpenelitiannyaadalah siswakelas XI IPA Bilingual, 

lokasinyadibatasihanya di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

 

C. RumusanMasalah 

1. Bagaimanakah minatbelajarsiswa yangmenggunakan media ICT 

padamatapelajaran Al-Islam? 

2. Bagaimanakah minatbelajarsiswa yang tidakmenggunakan media ICT 

padamatapelajaran Al-Islam? 

3. Apakah penggunaan media ICT berpengaruh yang signifikan terhadapminat 

belajar siswa pada mata pelajaran Al-Islam di kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

 

D. TujuanPenelitian 

1. Untuk mengetahui pembelajaranmenggunakan media ICT padamatapelajaran 

Al-Islam. 

2. Untuk mengetahui pembelajaran yang tidakmenggunakan media ICT 

padamatapelajaran Al-Islam. 
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3. Untuk mengetahuipengaruhyang signifikan penggunaan media ICT 

terhadapminat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Islam di kelas XI IPA 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penilitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasilpenelitianinidiharapkandapatmengujipengaruhpembelajaranmenggun

akan media ICT terhadapminat belajar siswa. 

b. Menambahkhasanahilmupengetahuandanhasil penelitian ini diharapkan 

memberi kontribusi bagi pengembangan proses dan inovasi pembelajaran 

Al-Islam atau Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah ke atas 

(SMA). 

2. SecaraPraktis 

a. BagiPeneliti 

Sebagai bahan latihan untuk pengembang penalaran dan perpaduan 

antara ilmu yang diterima dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan, 

khususnya tentang pembelajaranmenggunakan media ICT. 

b. BagiSekolah 
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Hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikansumbanganpemikiran

bagisekolah (kepalasekolah) dalammemfasilitasi alat pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan proses belajar mengajar. 

c. Bagi Guru  

Hasilpenelitianinidiharapkandapat: 

1) Mendoronguntukmeningkatkankualitas mengajar. 

2) Menggunakancarapenyampaianpelajarandengan memilih media 

pembelajaran yangefektifdigunakandalammeningkatkanminat belajar 

siswa. 

3) Dapat mengetahui permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran secara langsung serta dapat mencari solusi untuk 

memecahkan masalah. 

 

F. SistematikaPembahasan 

Sistematikapenyusunanlaporanhasilpenelitiankuantitatifininantinyaakandiba

gimenjaditigabagianutama, yaituawal, inti, danakhir. 

Untukmemudahkandalampenulisan, 

makapembahasandalamlaporanpenelitianpenuliskelompokkanmenjadilimabab 

yang masing-masingbabterdiri sub bab yang berkaitan. 

Sistematikapembahasaniniadalah:  

Padabagianawalyaituberisitentanghalamansampul, halamanjudul, 

lembarpersetujuanpembimbing, halamanpengesahan, motto, abstrak, kata 
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pengantar, daftarisi, daftartabel (jikaada), daftargambar (jikaada), dafatrlampiran, 

pedomantransliterasi. 

Padabagianintiyaitusebagaiberikut; 

Babpertama,adalahpendahuluan yang berisilatarbelakangmasalah, 

batasanmasalah, rumusanmasalah, tujuanpenelitian, 

manfaatpenelitiandansistematikapembahasan. 

Babkedua,adalahlandasanteori, telaahhasilpenelitianterdahulu, 

kerangkaberfikirdanpengajuanhipotesis. 

Bab ketiga,berisitentangmetodepenelitian yang meliputirancanganpenelitian, 

populasi, sampeldanresponden, instrument pengumpulan data, 

teknikpengumpulan data, danteknikanalisis data. 

Babkeempat,berisitemuandanhasilpenelitian yang 

meliputigambaranumumlokasipenelitian, deskripsi data, analisis data 

(pengujianhipotesis) sertapembahasandaninterpretasi. 

Bab kelima,merupakanpenutupdarilaporanpenelitian yang 

berisikesimpulandan saran. 

Sedangkanpadabagianakhirtentangdaftarputaka, lapiran-lampiran, 

riwayathidup, suratijinpenelitian, surattelahmelakukanpenelitian, 

pernyataankeaslianpenelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR  

DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Minat Belajar Siswa 

a. Pengertian minat belajar siswa 

 Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderuangan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu.
14

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar 

diri.
15

Minat dapat mempengaruhi kulitas belajar seseorang dalam bidang 

studi tertentu. Misalnya, seseorang yang menaruh minat besar terhadap 

mata kuliah ilmu falak akan banyak memusatkan perhatiannya pada mata 

kuliah ini dari pada mata kuliah lainnnya. Pemusatan perhatian yang 

intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan ia belajar lebih giat 

dan berprestasi dalam bidang tesebut.
16

 

 

                                                           
14

Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 136. 
15

 Djali, Psikologi Pendidikan(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 121. 
16

Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 99. 
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 Minat adalah suatu rasa keterkaitan yang timbul dari diri sendiri 

terhadap sesuatu setelah melihat sesuatu yang ada diluar dirinya.Suatu 

minat dapat timbul karena memiliki keinginan untuk mengetahui dan 

memberikan perhatian terhadap sesuatu yang diminati.Anak didik 

memiliki minat terhadap sesuatu, cenderung untuk memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap sesuatu tersebut.Minat yang sangat besar 

tersebut merupakan modal yang utama dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.
17

 

 Belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku ditimbulkan, 

diubah atau diperbaiki melalui serentetan reaksi atau situasi (atau 

rangsang) yang terjadi.
18

 Jadi, yang dimaksud dari minat belajar adalah 

aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala, 

seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses 

perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari 

pengetahuan dan pengalaman., dengan kata lain, minat belajar itu adalah 

perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang (siswa) terhadap belajar yang 

ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam 

belajar.
19

 

 

                                                           
17

Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan: Telaah Teoritik dan Praktik (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press), 48. 
18

Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 107. 
19

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyiorini, Meningkatkan Mutu, Belajar & Pembelajaran 

Pembelajaran Sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Teras, 2012), 174. 
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b. Mengenal minat belajar siswa 

 Guru perlu sekali mengenal minat murid- muridnya, karena ini penting 

bagi guru untuk memilih bahan pelajaran, merencanakan pengalaman- 

pengalaman belajar, menuntun mereka kearah pengetahuan dan untuk 

mendorong motivasi belajar siswa.
20

 

 Pendidik perlu untuk mengenal minat belajar peserta didik agar 

diketahui efektivitas belajar mengajar yang dilakukan. Menurut Sauper 

Criste, sebagaimana dikutip Hidayah, terdapat empat cara untuk mengenal 

minat yaitu: 

1) Menuliskan atau menanyakan kegiatan yang paling disenangi baik 

yang merupakan tugas maupun non tugas (expressed interest). 

2) Mengobservasi secara langsung atau dengan mengetahui hobi serta 

aktivitas yang lain yang banyak dilakukan oleh subjek (manifest 

interest). 

3) Menggunakan alat- alat yang telah distandarisasi.
21

 

c. Cara menumbuhkan minat belajar siswa 

 Pengajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab 

keduanya akan menjadi penyebab tumbuhnya perhatian. Sesuatu yang 

menarik minat dan dibutuhkan anak, anak menarik perhatiannya, dengan 

                                                           
20

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 105. 
21

Fathurrohman, Belajar & Pembelajaran Meningkatkan Mutu, 181- 182. 
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demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar.
22

 Segala 

sesuatu akan menarik minatnya jika berhubungan erat dengan kebutuhan 

orang yang bersangkutan. 

1) Bahan pelajaran yang menarik minat 

 Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan 

belajar mengajar karena memang bahan pelajaran itulah yang 

diupayakan untuk dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu guru khususnya 

atau pengembang kurikulum umumnya, tidak boleh lupa memikirkan 

sejauh mana bahan- bahan yang topiknya tertera di dalam silabus 

berkaitan dengan kebutuhan siswa pada usia tertentu dan di dalam 

lingkungan tertentu pula.
23

 

2) Alat-alat pelajaran yang menarik minat 

 Unsur lain yang berfungsi mendukung penyampaian materi 

pelajaran adalah alat-alat pelajaran atau media pendidikan. Di dalam 

uraian mengenai strategi belajar mengajar telah banyak dibicarakan 

apa saja yang dapat dikategorikan sebagai alat-alat pelajaran, mengapa 

harus menggunakan dan bagaimana menggunakannya. Alat pelajaran 

hendaknya dipilih yang sesuai dengan usia siswa.
24

 

 

 

                                                           
22

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi, 115. 
23

Arikunto, Manajemen Pengajaran, 104. 
24

Ibid.,105. 
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3) Keadaan atau situasi yang menarik siswa 

 Keadaan atau suasan di dalam kelas hendaknya diusahakan 

sedemikian rupa sehingga tidak membosankan dan cepat membuat 

siswa menjadi lelah.Keadaan dan suasana yang menaik adalah yang 

mendukung terpenuhnya kebutuhan siswa baik kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani maupun rohani. Ruangan yang cukup 

luas dan dapat digunakan untuk bergerak leluasa, udara yang bebas 

dan segar seingga memungkinkan siswa dapat bernafas dengan lega, 

akan dapat menarik minat siswa hanya pada pelajaran yang diberikan 

oleh guru.
25

 

4) Guru yang menarik perhatian 

 Bagaimana guru bergaya dan berperilaku banyak dibicarakan 

di dalam strategi pengajaran. Suara yang cukup keras dengan intonasi 

yang naik turun dengan teratur, pandangan mata yang menunjukkan 

kegairahan besar dalam mengabdikan diri demi ilmu pengetahuan, 

serta penguasaan terhadap siswa orang demi orang akan banyak 

membantu guru dalam menarik perhatian siswa pada apa yang sedang 

diajarkannya.  Jika hal seperti ini dapat dipenuhi, siswa-siswi akan 

merasakan bahwa pelajaran yang berlangsung dalam waktu yang 

                                                           
25
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singkat saja dan tidak terasa bahwa waktu yang disedikan sudah 

habis.
26

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

 Minat belajar tiap-tiap siswa tidak sama, ketidaksamaan itu disebabkan 

oleh banyak hal yang dapat mempengaruhi minat belajar, sehingga ia 

dapat belajar dengan baik atau sebaliknya gagal sama sekali. Minat siswa 

ada yang tinggi dan juga ada yang rendah.Hal tersebut sangat 

mempengaruhi aktivitas belajarnya. 

 Selain itu minat juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana 

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang 

bersumber dari dalam individu yang bersangkutan (misal, bobot, umur, 

jenis kelaamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian, kondisi fisik 

siswa saat mengikuti pelajaran) dan yang berasal dari luar mencakup 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
27

 

2. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

 Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata  mediumyang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.  

Media juga diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

                                                           
26
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27

 Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, Psikologi Sebagai Pengantar (Jakarta: 
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menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian 

rupa sehingga proses belajar terjadi.
28

 

 Hamalik, mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan 

bahkan membawa pengaruh- pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan 

minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.
29

 

 Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien (siswa) sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan 

media dalam proses belajar mengajar mempunyai nilai-nilai praktis 

sebagai berikut: 

1) Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki siswa atau mahasiswa. 

                                                           
28
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2) Media dapat mengatasi ruang kelas. 

3) Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungan. 

4) Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan 

realistis. 

6) Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. 

7) Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk 

belajar. 

8) Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang 

konkrit sampaikepada yang abstrak.
30

 

b. Kriteria memilih media pengajaran 

Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya 

memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran artinya media pengajaran 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memperlukan 

bantuan media agar lenih mudah dipahami siswa. 
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20 

 

 

3) Kemudahan memperoleh media artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh,setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu 

mengajar. 

4) Ketrampilan guru dalam menggunakannya. 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

6) Sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilih media untuk penddiikan 

dan pengajaran haru sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga 

makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para 

siswa.
31

 

c. Kelebihan media pembelajaran dan hambatan yang timbul dalam 

pembelajaran 

1) Kelebihan media pembelajaran 

Tiga kelebihan kemampuan media adalah sebagai berikut: 

a) Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan 

menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan 

kemampuan ini, obyek atau kejadian dapat digambar, dipotret, 

direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat 

diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian 

aslinya. 
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b) Kemampuan manipulative, artinya media dapat menampilkan 

kembali obyek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan 

sesuai keperluan, misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, 

warnanya serta dapat pula diulang-ulang penyajiannya. 

c) Kemampuan distributive, artinya media dapat menjangkauaudien 

yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak.
32

 

2) Hambatan yang timbul dalam pembelajaran 

a) Verbalisme, artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak tahu 

artinya. Hal ini terjadi karena guru mengajar hanya dengan 

penjelasan secara lisan (ceramah), siswa cenderung hanya 

menirukan apa yang dikatakan guru. 

b) Salah tafsir, artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan 

berbeda olehsiswa. 

c) Perhatian tidak berpusat, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal 

antara lain, gangguan fisik, ada hal lain yang lebih menarik 

mempengaruhi perhatian siswa, siswa melamun, cara mengajar 

guru membosankan, cara menyajikan pelajaran tanpa variasi, 

kurang adanya pengawasan dan bimbingan guru. 

d) Tidak terjadinya pemahaman, artinya kurang memiliki 

kebermaknaan logis dan psikologis. Apa yang diamati, dilihat 
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dialami secara terpisah. Tidak terjadi proses berpikir yang logis 

mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep.
33

 

3. Media Pembelajaran Berbasis Information and Communication 

Technology (ICT) 

a. Pengertian media Information and Communication Technology (ICT) 

 Teknologi informasi (Information Technology, IT) adalah sama 

dengan teknologinya lainnya, hanya informasi merupakan komoditas yang 

diolah dengan teknologi tersebut. Teknologi informasi adalah sarana dan 

prasarana (hard-ware, software, useware) sistem dan metode untuk 

memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, 

mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna.Oleh karena 

itu, teknologi informasi menyediakan begitu banyak kemudahan dalam 

mengelola informasi dalam arti menyimpan, mengambil kembali, dan 

pemutiharan informasi.
34

Hasil teknologi telah sejak lama dimanfaatkan 

dalam pendidikan.Penemuan kertas, mesin cetak, radio, film, TV, komputer 

dan lain-lain segera dimanfaatkan bagi pendidikan.Pada hakikatnya alat-

alat itu tidak dibuat khusus untuk keperluan pendidikan seperti film, radio, 

TV, komputer, dan sebagainya.Mungkin hanya teaching machine yang 

sengaja dibuat khusus untuk tujuan pendidikan.
35
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 Jenis teknologi yang digunakan dalam pengajaran terdiri dari media 

audio visual (film, film strip, televisi dan kaset video) dan 

komputer.Komputer menjadi suatu teknologi penting dalam masyarakat, 

karena banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, di sekolah, dan di 

rumah.Banyak materi pelajaran yang dapat disampaikan melalui komputer, 

jika siswa memiliki kemampuan menggunakan komputer.Materi tersebut 

terkait dengan tujuan pendidikan, oleh karena itu harus dijadikan ukuran 

dalam kurikulum di sekolah dasar dan sekolah menengah.
36

 

 Tekonologi informasi dan komunikasi atau information and 

communication technology (ICT) merupakan gabungan dari dua konsep 

yaitu teknologi informasi dan komunikasi.Kedua konsep ini memiliki 

keterkaitan yang sangat erat. Teknologi informasi menekankan pada 

pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan , 

menyimpan, mengambil, dan memanipulasi ataumenampilkan data dengan 

menggunakan perangkat-perangkat teknologi elektronik, terutama 

komputer.  Sedangkan teknologi komunikasi lebih menekankan pada 

penggunaan perangkat teknologi elektronika dan aspek ketercapaian tujuan 

dalam proses komunikasi. Dengan demikian, data dan informasi yang 
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diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi 

yang aktif.
37

 

 Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) adalah berbagai aspek 

yang melibatkan teknologi, rekayasa dan teknik pengelolaan yang 

digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta 

penggunaannnya, hubungan komputer dengan manusia dan hal yang 

berkaitan dengan sosial, ekonomi dan kebudayaan.Teknologi dan 

komunikasi sendiri terdiri dari bentuk teknologi yang terlibat dalam 

pengumpulan, manipulasi, dan persembahan dan menggunakan data (data 

yang ditranformasikan kepada informasi).ICT adalah segala sesuatu yang 

mendukung untuk merekam, menyimpan, memproses, mendapatkan 

kembali, mengantarkan dan menerima informasi.
38

 

 Progam media yang terdiri dari kaset audio, benda nyata atau benda 

tiga dimensi dan bahan cetak (modul).ICT merupakan sumberdaya 

informasi yang menjangkau untuk dunia pendidikan. Sumber daya 

informasi yang diperoleh dari ICT ialah dapat mengetahui informasi 

tentang media pembelajaran dari luar sekolah lain. ICT merupakan juga 

penciptaan, pemeliharaaan dan penggunaan sistem informasi, manajemen 

dengan menyoroti penggunaan Teknologi Informasi Elektronika sebagai 
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instrumen utamanya meskipun harus diakui bahwa pengelolaan informasi 

dapat dilakukan dengan cara-cara lain yang tidak menggunakan Teknologi 

Elektronika seperti secara mekanisme dan bahkan juga secara manual.
39

 

b. Penggunaan ICT dalam pendidikan 

 Pemanfaatan ICT sebagai sarana pendidikan perlu terus ditingkatkan 

dengan memanfaatkan seoptimal mungkin aplikasi-aplikasinya. 

Pemanfaatan ICT untuk mendukung kegiatan pendidikan antara lain: 

1) Memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber 

  Informasi komputer dengan internet sebagai hasil dan aplikasi 

dari ICT telah banyak digunakan sebagai sumber informasi yang 

mudah, murah, dan cepat untuk menunjang pendidikan.Dengan internet 

dapat mengakses informasi atau sumber-sumber lainnya.
40

 

  Salah satu alat ICT yang semakin seiring digunakan adalah 

inetractive whiteboard.Interactive whiteboard adalah sebuah board 

(papan) peka sentuhan yang meungkinkan guru dan anak-anak untuk 

berpartisipasi secara interaktif di berbagai kegiatan yang diproyeksikan 

ke papan itu dari proyektor data yang dihubungkan ke 

komputer.Interactive whiteboard terdiri atas tiga elemen pokok: sebuah 

komputer, sebuah data projector  dan sebuah touch-sensitive 

whiteboard. Papan semacam ini memiliki sebuah keunggulan yang 
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jelas di banding papan tulis (hitam/putih) tradisional maupun metode 

proyektor sederhana.Keunggulan itu terutama terletak pada berbagai 

peluang persentasnya yang unggul dan ketersediaan berbagai materi 

pengajaran yang dapat memperingan beban kerja guru. 

2) Integrated learning system (ILS) dan drill and practice progams 

  Salah satu penggunaan utama ICT di sekolah adalah integrated 

learning system (ILS) sistem belajar yang terintegrasi yakni sistem 

yang terdiri dari content (isi), sebuah sistem untuk merekam dan 

mereaksi respon individu dan sebuag sistem manajemen. Pada dasarnya 

mereka berupaprogam-progam drill and practice, dimana anak-anak 

duduk di depan komputer dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di 

layar dan menerima umpan balik langsung dari komputer. Sistem ini 

juga merekam semua jawaban yang diberikan murid, yang 

memungkinkan memproduksi laporan kemajuan untuk murid yang 

bersangkutan. 

3) Menggunakan web di dalam proyek-proyek murid 

  World wide web adalah gudang informasi yang luar biasa, 

dengan berbagai situs yang menyediakan bahan-bahan relevan dengan 

hampir semua subjek. Oleh sebab itu, untuk proyek apapun yang 
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melibatkan riset oleh murid, memberikan akses ke Web mungkin 

merupakan salah satu strategi yang paling berguna bagi mereka.
41

 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

1. Bayu Setiawan (210308011) Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam. “Pembelajaran PAI Menggunakan Media ICT di SMAN 1 

Slogohimo pada Siswa Kelas X”. Dengan kesimpulan sebagai berikut: a) 

Dalam pembelajaran berlangsung persiapan pembelajaran seperti silabus, 

RPP, alat evaluasi, bahan ajar, metode pembelajaran, medai/alat peraga 

pendidikan pembelajaran (ICT) atau TIK yang sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Pengecekan alat pembelajaran yang digunakan bekerja sama dengan 

kepala bagian sarana dan prasarana. Misalnya peralatan mengajar dengan 

pngecekan LCD proyektor dan peralatan penghubung lainnya, sehingga 

pembelajaran akan dapat berjalan dengan lancar. b) Dalam pelakasanaan  

pembelajaran apersepsi berupa tanya jawab pembelajaran untuk mengingat 

materi pembelajaran menerapkan medai audio visual tentang shalat, ijab 

kabul dan lain sebagainya. Pada akhir pembelajaran diberikan materi yang 

telah dijelaskan dengan tanya jawab dan tugas untuk memahamkan materi 

tersebut. 
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2. Ika Lutfiana  (243012045) Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam. “Komparasi Minat belajar Siswa Terhadap Media Buku 

Braille dan Media Kaset di Sekolah Lanjutan Tingkat pertama Luar 

Biasa (SLTPLB) Tunanetra Aisyiyah Ponorogo”. Dengan kesimpulan 

sebagai berikut: a) Minat belajar siswa terhadap media buku- buku Braille di 

SLTPLB Tunanetra Aisyiyah Ponorogo tahun 2004-2005 adalah yang tinggi 

sebesar 77,8%, berarti minat belajar siswa terhadap medai buku-buku braille 

sangat tinggi. b) minat belajar siswa terhadap media kaset Braille di SLTPLB 

Tunanetra Aisyiyah Ponorogo tahun 2004-2005 adalah sebesar 44, 44%, 

berarti minat belajar terhadap medai kaset sedang. c) ada perbedaaan yang 

signifikan anara minat belajar siswa terhadap media buku-buku Braille 

dengan minat belajar siswa terhadap media kaset Braille di SLTPLB 

Tunanetra Aisyiyah Ponorogo tahun 2004-2005, yaitu berselisih 33,36% 

lebih tinggi minat belajar siswa terhadap media buku braille dari pada minat 

belajar siswa terhadap media kaset. 

3. Muh. Aziz Widayat (243022046) Jurusan Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam. “ PengaruhPenggunaan Kelas Media Terhadap 

Minat Belajar PAI Siswa SMP Negeri 1 Jenangan”. Dengan kesimpulan 

sebagai berikut: a) Kelas Media di SMP Negeri Jenangan digunakan untuk 

kegiatan Matematika, Sejarah, Kesenian, Geografi, dan Pendidikan Agama 

Islam. Penggunaan kelas tersebut belum teratur karena belum adanya jadwal 

khusus tentang pemanfaatannya dan juga belum adanya petugas khusus yang 
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menangani kelas tersebut. Kelas media jarang digunakan untuk proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam tetapi kualitas pemanfaatannya 

termasuk kategori tinggi. Adapun media-media yang digunakan untuk proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara lain: televise, computer, film, 

Over Head Proyektor (OHP), gambar, VCD, dan tape recorde. b) Minat 

belajar Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Jenangan dengan 

menggunakan kelas media sebagai pusat aktivitas belajar tergolong bagus. 

Dari 100 sampel yang diteliti dapat diketahui bahwa 46% siswa menyatakan 

sangat senang belajar PAI di kelas media, sedangkan sisanya menyatakan 

kurang senang. c) Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan kelas 

media sebagai saran belajar Pendidikan Agama Islam dengan minat belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa SMP Negeri 1 Jenangan. 

 Perbedaan antara ketiga skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah 

dalam ketiga skripsi tersebut membahas tentang penggunaan media ICT 

dalam pembelajaran PAI, perbedaan minat belajar yang menggunakan media 

buku dan media kasetdan pengaruh penggunaan kelas media terhadap minat 

belajar siswa.Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

berkaitan dengan pengaruh penggunaan media ICT terhadap minat belajar 

siswa. 
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C. Kerangka Berfikir 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research yang dikutip oleh Sugiyono 

mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting.
42

Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran 

bisa menyakinkan sesama ilmuwan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam 

membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan berupa 

hipotesis.Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar 

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.Berdasarkan 

teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis 

dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel 

yang diteliti.Sintesa tentang hubungan antar variabel tersebut, selanjutnya 

digunakan untuk merumuskan hipotesis.
43

 

Berangkat dari landasan teori diatas, maka diajukan kerangka berfikir 

penelitian yaitu terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan media ICT 

terhadap minat belajar siswa yang signifikan pada mata pelajaran Al-Islam kelas 

XI IPA di SMA Muhammadiyah Ponorogo. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Menurut James E. Greighton, hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif atau 

sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati. Sedangkan secara umum 

hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih 

harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka.
44

 Karena hipotesis merupakan kebenaran yang masih harus diteliti 

dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Ho (�1 − �1 = 0 ): Tidak ada/tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

pembelajaran menggunakan media ICT terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Islam siswa kelas XI IPA di SMA Muhammadiyah 

Ponorogo. 

2. Ha (�1 − �1 ≠ 0 ): Ada/terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran 

menggunakan media ICT terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Al-Islam siswa kelas XI IPA di SMA Muhammadiyah Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.
45

 

Berdasarkan beberapa bentuk desain eksperimen yang dikemukakan oleh 

Sugiyono, penelitian ini termasuk dalam true experimental design dengan desain 

posttest-only control design.Pada desain ini terdapat dua kelompok yang masing- 

masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakukan (X) dan 

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakukan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok 

kontrol.
46

 

Dari pemaparan di atas maka dalam penelitian ini yang termasuk kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama yaitu kelas XI. Karena kelompok 

eksperimen menggunakan media ICT dalam pembelajaran pada mata pelajaran 

Al-Islam pokok bahasan merawat jenazah yang dibahas tiga kali 

pertemuan.Sedangkan kelompok kontrol tidak menggunakan media ICT dalam 
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pembelajaran pada mata pelajaran Al-Islam pokok bahasan merawat jenazah yang 

dibahas tiga kali pertemuan. 

Rancangan  penelitian ini terdiri dari 2 variabel, dimana variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian.
47

Variabel 

bebas (independent) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.Sedangkan variabel terikat 

(dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas.
48

 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel dependen  atau variabel terikat 

adalah minat belajar siswa (variabel Y) sedangkan yang menjadi variabel 

independen  atau variabel bebas adalah pembelajaran dengan media ICT(variabel 

X). Penulis akan mengadakan penelitian dengan melakukan pengendalian dan 

pengamatan terhadap kelas eksperimen 1 yang diajar menggunakan media 

ICTdan kelas eksperimen 2 yang tidak menggunakan media ICT.
49

 Rincian 

mengenai rancangan penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 

Pedoman Perlakuan Penelitian 

Kelas Perlakuan Postes 

Eksperimen    Y1 
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Kontrol  _ Y2 

Keterangan: 

Y1: minat belajar siswa yang menggunakan media ICT. 

Y2:minat belajar siswa yang tidak menggunakan media ICT. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang 

lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek 

atau objek yang diteliti itu.
50

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas XI IPA 

Bilingual SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo  yang berjumlah 62siswa. 

Dengan rincian jumlah siswa-siswi per kelas sebagai berikut: 

Kelas Jumlah Siswa (N) 

XI IPA 1 30 

XI IPA 2 32 

Total 62 
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2. Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.
51

Sedangkan menurut S. Margono sampel adalah 

sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan 

menggunakan cara-cara tertentu.
52

 

Dalam penelitian ini sampel yang diambil dari keseluruhan siswa kelas 

XI IPA Bilingual. Dari sampel tersebut dapat diambil semua sebagai 

responden karena ini termasuk penelitian populasi. Seperti yang dikatakan 

Suharsimi Arikunto membedakan berdasarkan banyaknya subjek penelitian, 

yakni untuk subjek yang kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
53

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara- cara yang ditempuh dan alat- alat yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.
54

 

Untukintrumen pengumpulan data ini menggunakan angket yang terdiri dari 

25 butir pernyataandigunakan jawaban yang mengacu pada skala Likert sebagai 

berikut :
55
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Selalu  : 4  Kadang-Kadang : 2 

Sering  : 3  Tidak Pernah   : 1 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan data 

Judul Penelitian Variable Penelitian Indikator  No Item 

Angket  

Pengaruh Penggunaan  

Media ICT Teradap 

Minat Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran 

Al-Islam Kelas XI 

IPAdi SMA 

Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

 

 Variabel independen 

(X): 

Pembelajaran 

menggunakan Media 

ICT ( X) 

 

Media ict 

1. Pembelajaran dengan 

proyektor  

2. Mencari informasi 

materimelalui 

internet 

3. Penugasan melaluie- 

mail 

 Perlakuan 

 

 

Variabel dependen (Y): 

Minat Belajar siswa. 

1. Keantusiasan siswa 

 

 

 

2. Partisipasi siswa 

 

 

 

3. Keaktifan dalam 

belajar 

 3, 4, 10, 11, 

12, 14,17, 

19, 21.  

 

2, 6, 7, 9, 

13,15, 18, 

20, 22, 24.  

 

1, 5, 8, 16, 

23, 25. 

 

Sebelum soal tes dibagikan kepada responden maka penulis akan melakukan 

uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu terhadap angket.
56

 

1. UjiValiditas 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang 

hendak diukur.
57

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 
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reliabilitasnya.Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.
58

Validitas yang 

digunakan untuk mengukur instrument tes dalam penelitian ini adalah 

validitas item (validitas butir soal) dengan menggunakan rumus korelasi 

Product Moment.
59

 

Langkah-langkah menghitungnya adalah sebagai berikut:
60

 

a. Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal. 

b. Menyiapkan tabel analisis item setiap soal. 

c. Memasukkan ke dalam rumus korelasi Product Moment: 

= 

NΣXY −  ΣX  ΣY   NΣX2–  ΣX 2  NΣY2 −  ΣY 2  
Ket: 

 = Angka indeks korelasi “r” product moment 

N = Number of cases 

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

ΣX = Jumlah seluruh skor X 

ΣY = jumlah seluruh skor Y 

Untuk menguji validitas instrumen penulis menyebar 25 item soal kepada 

30 responden. Hasil perhitungan uji validitas terlampir.
61

Rekapitulasi uji 

validitas butir soal instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

 

Soal 

nomor 

“r” hitung “r” tabel” (df 
=n-2) 

Kesimpulan (Valid/ 

Tidak valid) 

1.  0,183 0,361 Tidak Valid  

2.  0,189 0,361 Tidak Valid 

3.  0,767 0,361 Valid  

4.  0,210 0,361 Tidak Valid 

5.  0,720 0,361 Valid  

6.  0,565 0,361 Valid  

7.  0,543 0,361 Valid  

8.  0,679 0,361 Valid  

9.  0,512 0,361 Valid  

10. 0,018 0,361 Tidak Valid 

11. 0,683 0,361 Valid  

12. 0,680 0,361 Valid  

13. 0,864 0,361 Valid  

14. 0,733 0,361 Valid  

15. 0,688 0,361 Valid  

16. -0,042 0,361 Tidak Valid 

17. -0,065 0,361 Tidak Valid 

18. 0,633 0,361 Valid  

19. 0,637 0,361 Valid  

20. 0,706 0,361 Valid  

21. 0,691 0,361 Valid  

22. 0,329 0,361 Tidak Valid 

23. 0,064 0,361 Tidak Valid 

24. 0,786 0,361 Valid  

25. 0,598 0,361 Valid  
 

Dari tabel diatas diketahui terdapat 17 soal yang dikatakan valid, dan  

8 soal yang dikatakan tidak valid dan harus dibuang. 

2. Uji Reliabilitas 

Intrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
62
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 Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen ini adalah teknik Belah Dua (Split Halt) yang dianalisis dengan 

rumus Spearman Brown di bawah ini.
63

 

� =
2 .

1 +  
 

Keterangan: 

ri = realibilitas internal seluruh rumus instrumen. 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua. 

Untuk mengetahui besarnya dapat digunakan rumus product 

moment berikut: 

� =
�. − ( )( )  �. 2 − ( )2  �. 2 − ( )2  

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, dapat digunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu: 

1) Menjumlahkan skor-skor dari  soal item ganjil 

2) Menjumlahkan skor-skor dari soal item genap 

b. Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product momentantara bagian 

pertama (item soal ganjil) dengan bagian kedua (item soal genap). 

c. Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman Brown 

dan menginterpretasikan terhadap . 
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Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui nilai 

reliabilitas isntrumen variabel minat belajar siswa kelas XI sebesar 0,952, 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 

sebesar 0.361. karena “r” hitung > dari “r” tabel yaitu 0,952> 0.361 maka 

instrumen tersebut dapat dikatakan reliable.
64

 

Selanjutnya soal-soal instrumen yang valid dan reliabel tersebut akan 

disebarkan kepada responden untuk melakukan pengumpulan data dan 

analisis data. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka yang berhubungan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi dan tes. 

1.  Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data 

dengan acuan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
65

 

Data dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang 

meliputi struktur organisasi madrasah, visi dan misi SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo, data guru, data siswa, seta sarana dan prasarana Madrasah. 
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2. Angket  

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
66

 Kuesioner seperti halnya interview, 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang orang lain 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah atau melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.
67

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, dalam penelitian ini akan 

digunakan teknik analisa komparasional bivariat dengan menggunakan rumus tes 

“t”. Teknik analisa komparasional bivariat dengan menggunakan tes “t” harus 

memenuhi syarat parametrik yaitu harus uji normalitas data dan uji homogenitas 

mempunyai varian yang sama (mendekati sama), dimana datanya berbentuk ratio 

atau interval. Tes “t” merupakan salah satu tes statistik yang digunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesa nihil yang menyatakan bahwa 
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diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang 

tidak sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
68

 

Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Uji Normalitas dan Homogenitas  

a. Uji normalitas data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui sebaran data pada 

sampel yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi 

normal atau tidak. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah 

liliefors. Langkah-langkah dalam uji liliefors yang terdapat dalam 

bukunya Retno Widyaningrum adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa 

Ho: data berdistribusi normal 

Ha: data berdistribusi tidak normal 

2) Membuat tabel distribusi frekuensi 

3) Menghitung mean dan deviasi standart 

MX  =  
 FX

N
SDX=   FX

2

N
−   FX

N
 2

 

4) Menghitung nilai fkb 

5) Mengitung masing frekuensi dibagi jumlah data (F/N) 

6) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N) 

7) Menghitung nilai Z 
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Z = 
X −μ

σ
 

X : nilai asli 

µ : MX  

σ: SDX  

8) Menghitung (P ≤ Z) 

9) Menghitung L (selisih dari fkb/N dan P ≤ Z) 

10) Pengujian hipotesis 

Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika L(max) >ltabel  

Terima Ho jika L(max) <ltabel . 69 

b. Uji homogenitas populasi 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambi berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Rumus yang 

digunakan dalam Uji Homogenitas ini adalah Uji F. Langkah-langkah 

dalam Uji F adalah sebagai berikut:
70

 

1) Merumuskan hipotesa 

Ho: data homogen 

Ha: data tidak homogen 

2) Membuat data distribusi frekuensi kedua kelas 

3) Menghitung varians X dan varians Y 
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Varians X 

   s2 = 
 �2−( � ) 2

( −1)
 

Varians Y 

   s2 = 
 Y2−( Y ) 2

N

(N−1)
 

4) Menggunakan Rumus uji F 

F= 
varians terbesar

varians terkecil
 

5) Pengujian Hipotesis 

Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika Fhitung>Ftabel 

Terima Ho jika Fhitung<Ftabel. 

2. Melakukan Analisis Data 

a. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, tentang minat belajar siswa 

yang menggunakan media ICT maka digunakan rumus sebagai berikut: 

:M1  =
 Fx

N
 

SD1  =   fx
2

N
−   f(x)

  N
 2

 

Keterangan : 

M1  : Mean Variabel X 

SD1  : Standar Deviasi Variabel X 

   Setelah itu, kemudian dilakukan pengkategorian. 
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b. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, tentang minat belajar siswa 

yang tidak menggunakan media ICT maka digunakan rumus sebagai 

berikut: 

M2  =
 Fy

N
 

SD2  =   fy
2

N
−   f(y)

  N
 2

   

  Keterangan : 

M2  : Mean Variabel Y 

SD2    : Standar Deviasi Variabel Y 

Setelah itu, kemudian dilakukan pengkategorian. 

c. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, tentang ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan media ICT yang maka 

digunakan rumus: 

t= 1− 2  1−1 1
2+ 2−1 2

2

1+ 2−2
 1

1
+

1

2
  

 

Kemudian di konsultasikan dengan tabel nilai “ t”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

SMA Muhammadiyah Ponorogo berdiri  01 Agustus 1963. Diantara 

nama pendiri SMA Muhammadiyah Ponorogo adalah : Bapak Muhadi 

Abdul Salam, Bapak Mahmud Sujuthi, Bapak Qomar Abdur Rojak, Bapak 

Slamet Syarif, dan Bapak Soemarsono. Lokasi SMA Muhammadiyah 

Ponorogo diatas lahan seluas 500 m2 , tepatnya di Jalan Batoro Katong No. 

1 Ponorogo. Dilokasi ini juga telah berdiri SD, SMP dan PGA 

Muhammadiyah, sehingga lokasi tersebut sering dinamakan sebagai 

Kompleks Perguruan Muhammadiyah.Dalam perkembangannya, dilokasi 

ini juga telah dirintis MTs/MA atau Muallimin Muallimat dan Institute 

Agama Islam Muhammadiyah (IAIM).Dalam perkembangannya, IAIM 

menjadi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan direlokasi ke Jalan Budi 

Utomo No. 10 Ponorogo sejak tahun 1992.Sementara itu, MTs dan MA 

Muhammadiyah direlokasi ke Jl. Baru Kelurahan Kertosari Babadan sejak 

01Juli 2009. 

Kepala SMA Muhammadiyah Ponorogo pertama dijabat oleh Bapak 

Soemarsono. Secara definitif melalui SK Pimpinan Muhammadiyah 

Wilayah Jawa Timur Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: E.2/215-
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S.K./1979. Pada awal berdirinya jumah murid sebanyak 5 orang.Bapak 

Soemarsono memimpin SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo sejak 1 Agustus 

1963 hingga 17 Januari 1997.SK Kepala Sekolah secara definitif Bapak 

Soemarsono yang kedua adalah Nomor 35/SK-MPK/1990.Perkembangan 

sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan jumlah siswa.Jumlah 

siswa yang cukup banyak pernah dicapai pada tahun ajaran 1988-1989 

sebanyak 1.092 siswa. Untuk meningkatkkan pengelolaan, SMA 

Muhammadiyah Ponorogo aktif mengikuti proses akreditasi sekolah swasta 

tingkat SMA. Pada tahun 1984 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

mendapatkan status DIAKUI dari 22 SMA Swasta yang ada di 

Ponorogo.Dengan status ini berarti SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo bisa 

dan berhak melaksanakan ujian sendiri.Selanjutnya, pada tahun 1985 SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo mengikuti akreditasi yang diselenggarakan 

oleh Kantor Wilayah Depdikbud Jawa Timur dengan hasil DIAKUI. 

Wakasek pada masa kepemimpinan Bapak Soemarsono adalah Bapak Eddy 

Soejanto sebagai wakasek Kurikulum, bapak Suyono sebagai wakasek 

Kesiswaan, Ibu Soedjarwati sebagai wakasek Sarana prasarana, dan bapak 

Ngabdi ST sebagai wakasek Humas. 

Status kelembagaan bagi sekolah swasta amatlah penting.Pada tahun 

1994 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo diakreditasi ulang oleh Kanwil 

Depdikbud dengan hasil DISAMAKAN.Prestasi tingkat nasional yang 

pernah ditorehkan oleh siswa adalah pada tahun 1990 meraih juara 1 lomba 
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Karya Tulis Ilmiah Remaja.Disamping itu, prestasi tingkat regional juga 

diraih, diantaranya Paskibraka Jatim tahun 1988, 1990, juara sepak bola, 

bola volley dan gerak jalan.Pada setiap event yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo selalu aktif mengikutinya, 

baik kegiatan akademik maupun non akademik.Dan, yang lebih 

membanggakan SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah memiliki 

Drumband pada tahun 1986. Pengembangan lokal dan laboratorium 

berlantai 2 serta pembelian tanah dilokasi desa Kertosari Kecamatan 

Babadan seluas 6000 m2 telah menjadi penanda keseriusan warga SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk mengemban amanah dari persyarikatan 

Muhammadiyah. 

Perjuangan belum usai, dikarenakan usia yang cukup senja dan proses 

kaderisasi, bapak Soemarsono meletakkan jabatannya sebagai Kepala 

Sekolah. Selanjutnya, dilakukan pemilihan dan pergantian Kepala Sekolah 

oleh persyarikatan Muhammadiyah.Tepatnya tanggal 11 Januari 1997 telah 

diserahterimakan Jabatan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dari 

Bapak Soemarsono, BA.kepada Ibu Soedjarwati, BA. dengan SK Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Majelis Pendidikan Dasar dan 

Menengah Nomor : 414/SKS/III.A/2.b/1997. 

Dalam rangka mengkonsolidasikan sekolah, ditunjuk pula Wakil 

Kepala Sekolah, diantaranya Urusan Kurikulum Bapak Eddy Soejanto, 

Urusan Kesiswaan Bapak Sudiyono, Urusan Humas Bapak Aris Sudarly 
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Yusuf dan Urusan Sarana Prasarana Bapak Suyono. Kepemimpinan Ibu 

Soedjarwati  berjalan hingga 30 Oktober 1998. 

Selanjutnya, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo mengalami pergantian 

Kepala Sekolah, tepatnya melalui SK Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo 

nomor 005/SK/III.A/2.b/1998 tentang Pengangkatan Pelaksana harian 

(PLH) SMU Muhammadiyah 1 Ponorogo atas nama Bapak Solekan, B.A. 

SK ini berlaku hingga 31 Juli 1999. SK PLT yang kedua dikeluarkan oleh 

Majelis Dikdasmen PDM Ponorogo nomor 010/SK/III.A/2.b/2000 tentang 

Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagai Kepala Sekolah hingga 31 Juli 2001 

Bapak Solekan, BA.sebagai Kepala SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Kepemimpinan Bapak Solekan berlangsung 1 Nopember 1998 – 31 Maret 

2002.Pengembangan fisik mulai dikembangkan dengan penambahan sarana 

kelas 2 ruang berlantai 2. Dalam mengendalikan sekolah, Kepala Sekolah 

dibantu oleh Wakasek Kurikulum Bapak Eddy Soejanto, Wakasek 

Kesiswaan Bapak Ismadi Tn, Wakasek Humas Bapak Ismadi Bp, Wakasek 

Sarana Prasarana Bapak Suyono dan Wakasek Ismuba Bapak Aini. Untuk 

menjamin kelangsungan lembaga, SMA Muhammadiyah mengikuti 

akreditasi pada tahun 2000 dengan hasil status DISAMAKAN melalui SK 

Dirjen Dikdasmen, tepatnya tanggal 15 mei 2000. 

Untuk proses kaderisasi dan menyesuaikan dengan qoidah pendidikan 

Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo telah 

menyelenggarakan pemilihan Kepala Sekolah. Bapak Drs. Suyono telah 
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terpilih dan diberikan amanat oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

Majelis Dikdasmen Jawa Timur sebagai Kepala Sekolah  dengan masa bakti 

2002–2005 melalui SK Nomor 004/KEP/II.4/D/2002. Untuk mendampingi 

kepemimpinan Bapak Suyono, ditunjuk pula Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum  Ibu Sudjarwati, BA. Bidang Kesiswaaan Bapak Ismadi,Tn, 

Bidang  Sarana Bapak Ismadi,Bp, Bidang Humas Bapak Aris Sudarly, dan 

bidang Ismuba bapak Aini. Perkembangan demi perkembangkan telah 

dicapai pada masa kepemimpinan ini, diantaranya melakukan pembangunan 

sarana Laboratorium Fisika dan 2 buah ruang kelas baru dan lapangan Bola 

Basket.Prestasi kelembagaan yang terkait dengan status sekolah juga 

dicapai dengan predikat Terakreditasi. 

Selanjutnya, untuk menertibkan aturan Majelis Dikdasmen PWM Jawa 

Timur bahwa periode kepemimpinan sekolah/ madrasah berlangsung 4 

tahun,  maka diselenggarakan pemilihan Kepala Sekolah pada periode 

2005-2009. Bapak Drs. Suyono terpilih kembali untuk mempimpin SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo masa jabatan yang kedua, yakni melalui SK 

Nomor 046/KEP/II.4/D/2005. Pada kepemimpinan yang kedua, Bapak Drs. 

Suyono menunjuk Wakil Kepala Sekolah sebagai mitranya dalam 

mengembangkan sekolah, yakni Wakasek Kurikulum Bapak Mulyani, 

S.Pd.M.Hum, Wakasek Kesiswaan Bapak Ismadi,SPd.,  Wakasek Humas 

Bapak Tafakurrohman, S.Ag. Wakasek Sarana Bapak Drs. Ismadi, dan 

Wakasek Ismuba Bapak Aini, S.Ag.  Prestasi membanggakan yang bisa 
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dicatat pada masa ini adalah dimilikinya kembali Marching Band sebagai 

media syiar kepada masyarakat.Di samping itu, SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo masuk dalam gerbong Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

atau Sekolah Standar Nasional (SSN).Namun, dipertengahan 

kepemimpinan, Bapak Drs. Suyono telah meninggal dunia karena sakit. 

Untuk mengisi kekosongan dan melanjutnya kepemimpinan ditunjuk Bapak 

Mulyani, S.Pd. M.Hum sebagai Kepala Sekolah melalui SK Majelis 

Dikdasmen PWM Jatim nomor 502/KEP/II.4/D/2008 tanggal 24 Maret 

2008. Masa kepemimpinan Bapak Mulyani, S.Pd. M.Hum berlangsung 

hingga 30 Oktober 2009. Wakasek pada masa ini adalah Wakasek 

Kurikulum Bapak Eddy Soejanto, S.Pd., Wakasek Kesiswaan Bapak 

Ismadi, S.Pd., Wakasek Humas Bapak Tafakurrohman, S.Ag. Wakasek 

Sarana Bapak Drs. Ismadi, dan Wakasek Ismuba Bapak Aini, S.Ag. 

Selanjutnya, untuk menata kepemimpinan  SMA   Muhammadiyah 1 

Ponorogo menyelenggarakan pemilihan Kepala Sekolah dan terpilih Bapak 

Mulyani, S.Pd.M.Hum  memimpin SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

periode 2009-2013 melalui SK Majelis Dikdasmen PWM Jatim Nomor 

110/KEP/II.0/D/2009. Beberapa prestasi kelembagaan diraih, diantaranya; 

(1) sebagai Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSBI), (2) sebagai 

Sekolah Unggul Muhammadiyah Jawa Timur peringkat 1, dan (3) 

mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2008. Di samping itu, telah 

dilakukan revitalisasi pembangunan infrastruktur, (1) sebanyak 25 lokal 
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lantai 2 , (2)1 masjid ukuran 15x15m dengan nama masjid AL-Kahfi, dan 

(3) dibukanya gerbang timur sebagai akses utama pintu masuk SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Wakasek pada masa ini adalah Ibu 

Sudjarwati, S.Pd. sebagai Wakasek Kurikulum, Bapak Drs. Bambang 

Suprijadi sebagai Wakasek Kesiswaan, dan Wakasek Sarana Bapak Muh. 

Kholil, S.Ag. Pada masa kepemimpinan ini juga telah disusun master plan 

pembangunan gedung lantai 4. 

2. Letak Geografis SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo  berada di Jalan Batoro katong 6 B, 

Kelurahan Nologaten  Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini terletak dilokasi yang secara 

geografis sangat strategis, karena terletak di jalan protokol kabupaten, 

sehingga memudahkan bagi para siswa, orang tua, dan masyarakat lain 

dapat dengan mudah mendatangi  SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini. 

Dukungan transportasi yang relatif mudah dan publikasi sekolah yang 

relatif meluas dan merata di masyarakat Ponorogo  dan sekitarnya, maka 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini diminati oleh anak-anak dan orang 

tua yang berada di sekitar radius 15 km dari SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Adanya kondisi geografis yang cukup strategis  ini menyebabkan 

para peminat semakin meningkat 

Dalam analisis ke depan berdasarkan letak geografisnya SMA 

Muhammadiyah ini akan menjadi sekolah tujuan dari bebeberpa daerah, 
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terutama dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, Madiun 

dan daerah-daerah sekitarnya, juga beberapa daerah yang ada di Jawa 

Timur. Apalagi seiring dengan perkembangan geografis dan demografis 

yang akan berkembang secara cepat pada periode mendatang, maka  SMA 

Muhammadiyah ini menjadi sangat ideal.  

3. Visi dan Misi SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

a. Visi 

Memelihara keutuhan moral dan prestasi menuju terbentuknya insan 

mulia cerdas komprehensif, peduli lingkungan, berdaya saing tinggi dan 

bertaraf Internasional. 

b. Misi 

1) Menyelenggarkan pembelajaran dengan pendekatan kebermaknaan. 

2) Membina kegiatan budi pekerti dan akhlaq mulia. 

3) Mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. 

4) Menumbuhkembangkan kesadaran sosial dan kearifan lokal. 

5) Memberikan pelayanan yang utama pada bidang akademik dan non 

akademik. 

6) Mengembangkan pembelajaran yang bertumpu pada kecerdasan 

majemuk. 

7) Menyelengagarakan pembelajaran dan pengelolaan sekolah berbasis 

TIK. 



54 

 

 

8) Membudayakan kesantunan berperilaku dan menghargai nilai 

kreasi.  

9) Memberikan perhatian pada kemajuan sekolah dan pihak-pihak 

yanhg berkepentingan dengan sekolah. 

4. Struktur Organisasi SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Susunan organisasi SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dapat dilihat 

pada lampiran.
71

 

5. Keadaan Guru, Karyawan dan Murid SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo 

Keadaan guru dan murid di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dapat 

di lihat di lampiran.
72

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Table 4.1 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

 

Pemilikan Seluruhnya Bangunan 
Halaman/ 

Taman 

Lap. 

Olahraga 
Kebun Lain-2 

Milik Sertifikat 11.821 m
2
 2.197 m

2
 1.200 m

2
 1.520 m

2
 6.000 m

2
 904 m

2
 

 
Belum 

Sertifikat 
m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 

Bukan Milik –      m
2
 –    m

2
 –     m

2
 –     m

2
 –   m

2
 –   m

2
 

Banyaknya Ruang Diisi data sarana prasarana secara lengkap meliputi 

luas lahan, luas bangunan, lapangan olahraga, jumlah ruang (ruang belajar 

dan ruang penunjang), dan jumlah peralatan. 

                                                           
71

Lihat lampiran 5. 
72

Lihat lampiran 6. 
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a. Keliling tanah seluruhnya    360  m, yang sudah dipagar permanen 

(termasuk pagar hidup)  360  m. 

b. Luas Tanah/Persil yang Dikuasai Sekolah menurut Status Pemilikan dan 

Penggunaan. 

 

B. Diskripsi Data 

Deskripsi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai 

dari hasil penelitian.Dalam penelitian ini deskripsi data disajikan daam bentuk 

angka-angka maupun tabel. Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh 

pembelajaran yang menggunakan media ICT terhadap minat belajar siswa 

dengan cara mengkomparasikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengetahui terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak berpengaruh 

yang signifikan. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh  yang signifikan, 

maka peneliti akan mengolah data yang telah diperoleh selama melakukan 

penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, yaitu berupa minat belajar 

siswa kelas kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada mata pelajaran Al-

Islam. 

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dengan jumlah siswa 62 orang terdiri dari 

kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 Progam Bilingual. Penelitian ini merupakan 

penelitian populasi dimana peneliti akan meneliti seluruh siswa kelas XI 
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Progam Bilingual tanpa terkecuali. Sedangkan untuk uji validitas dan uji 

reliabilitas peneliti akan membagikan 25 angket kepada 30 siswa. 

Jumlah siswa yang digunakan dalam penelitian diambil dua kelas yang 

berjumlah 30 siswa untuk mengisi angket minat belajar setelah diajar 

menggunakan media ICT, serta satu kelas yang terdiri dari 32 siswa untuk 

mengisi angket minat belajar setelah diajar tanpa menggunakan media ICT 

dengan soal yang sama. 

1. Data minat belajar siswa yang menggunakan media ICT 

 Data minat belajar siswa yang menggunakan media ICT pada mata 

pelajaran Al-Islam kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dapat dilihat 

pada  tabel 4.2. 

Table 4.2 

Data minat belajar siswa yang menggunakan media ICT 

 

Nilai (X1) Frekuensi  

61 1 

60 1 

59 0 

58 0 

57 1 

56 1 

55 2 

54 2 

53 1 

52 2 

51 2 

50 2 

49 4 

48 5 

47 1 
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Nilai (X1) Frekuensi  

46 2 

45 2 

44 0 

43 1 

Jumlah 30 

 

2. Data minat belajar siswa yang tidak menggunakan media ICT 

 Data minat belajar siswa yang menggunakan media ICT pada mata 

pelajaran Al-Islam kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016 dapat dilihat pada  tabel 4.3. 

Table 4.3 

Data minat belajar yang tidak menggunakan media ICT 

Nilai (X2) Frekuensi  

61 1 

60 1 

59 0 

58 1 

57 1 

56 1 

55 1 

54 1 

53 1 

52 4 

51 1 

50 1 

49 4 

48 4 

47 2 

46 1 

45 2 

44 2 

43 1 

42 1 
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Nilai (X2) Frekuensi  

41 0 

40 0 

39 0 

38 1 

Jumlah 32 

 

C. Analisis Data 

 Sebelum melakukan analisis data harus diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan bersifat homogen.Data hasil belajar siswa yang 

menggunakan media ICTdan yang tidak menggunakan media ICTdapat dilihat 

pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Data minat belajar siswa yang menggunakan media ICT  

dan Yang tidak menggunakan media ICT 

 

No 
Minat Belajar  

Menggunakan Media 

Minat Belajar  

Tidak Menggunakan 

1 45 45 

2 48 43 

3 48 48 

4 46 55 

5 47 38 

6 49 44 

7 48 48 

8 50 50 

9 49 50 

10 48 57 

11 52 52 

12 54 56 

13 53 51 

14 49 47 

15 51 48 

16 57 49 
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No 
Minat Belajar  

Menggunakan Media 

Minat Belajar  

Tidak Menggunakan 

17 51 48 

18 50 52 

19 49 42 

20 46 54 

21 55 60 

22 50 58 

23 54 52 

24 52 53 

25 55 49 

26 61 46 

27 48 49 

28 45 61 

29 60 47 

30 43 45 

31 49 

32 44 
 

 Minat belajar pada mata pelajaran Al-Islam dari kedua kelas tersebut 

perlu adanya perangkingan nilai. Perangkingan ini menggunakan penyusunan 

rangking berdasarkan mean dan deviasi standar. Lebih spesifik lagi penyusunan 

rangking ini menggunakan penyusunan kedudukan atas rangking. Patokan 

untuk menentukan kategori rangking adalah sebagai berikut: 

1. Kategori rangking atas   (Mean +1.SD) 

2. Kategori rangking tengah   ((nilai diantara kategori atas dan bawah) 

3. Kategori rangking bawah   (Mean -1.SD) 
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1. Analisis minat belajar yang menggunakan media ICT 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi minat Belajar Siswa yang Menggunakan media ICT 

X F fx x' fx' x'² fx'² 

61 1 61 9 9 81 81 

60 1 60 8 8 64 64 

59 0 0 7 0 49 0 

58 0 0 6 0 36 0 

57 1 57 5 5 25 25 

56 1 56 4 4 16 16 

55 2 110 3 6 9 18 

54 2 108 2 4 4 8 

53 1 53 1 1 1 1 

52 2 104 0 0 0 0 

51 2 102 -1 -2 1 2 

50 2 100 -2 -4 4 8 

49 4 196 -3 -12 9 36 

48 5 240 -4 -20 16 80 

47 1 47 -5 -5 25 25 

46 2 92 -6 -12 36 72 

45 2 90 -7 -14 49 98 

44 0 0 -8 0 64 0 

43 1 43 -9 -9 81 81 

Jumlah 30 1519 0 -41 570 615 
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   Keterangan : 

f  = frekuensi nilai 

fx = frekuensi dikalikan masingmasing nilai  

x' = titik tengah buatan 

fx' = frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

x'² = pengkuadratan titik tengah buatan 

fx'²= frekuensi dikalikan kuadrat titik tengah buatan 

 Setelah perhitungan diatas dilanjutkan dengan mencari mean dan 

standar deviasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mean variabel X 

MX =
 fX

n
 

MX =
1519

30
 

MX = 50,633333 

b. Standar Deviasi variabel X 

SD =   fx′ 2

N
−   fx′

N
 2

 

SD =  615

30
−  41

30
 2

 

SD =  20,5 − 1,8677779 
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SD =  18,6322221 

SD = 4,316505774 

Setelah mengetahui mean dan standar deviasi dilanjutkan dengan 

melakukan pengkategorian dengan rumus: 

MX + SDx  = siswa yang minat belajarnya baik 

MX - SDx  = siswa yang minat belajarnya kurang 

Diantara keduanya merupakan siswa yang nilainya cukup atau sedang. 

Adapun perhitunganya adalah sebagai berikut: 

Mx + SDy = 50,63 + 4,32 

                   = 54,95 

Mx - SDy  = 50,63 - 4,32 

= 46,31 

 

Tabel 4.6 

Kategori Minat Belajar Siswa yang Menggunakan Media ICT 

 

No Nilai Frekuensi presentase Kategori 

1 > 54,95
 

5 16,67% Baik 

2 46,31- 54,95
 

20 66,66% Cukup  

3 < 46,31
 

5 16,67% Kurang 

Jumlah  - 30 100% - 

 

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat belajar 

siswa yang menggunakan media ICT dengan kategori baik berjumlah 5 

siswa dengan presentase 16,67%, kategori cukup berjumlah 20 orang 
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dengan presentase 66,66% dan kategori kurang berjumlah 5 orang  

dengan presentase 16,67%. 

2. Analisis Minat Belajar Siswa yang Tidak menggunakan media ICT 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi minat Belajar Siswa yang tidak Menggunakan media ICT 

Y F fy y' fy' y'² 

61 1 61 12 12 144 

60 1 60 11 11 121 

59 0 0 10 0 100 

58 1 58 9 9 81 

57 1 57 8 8 64 

56 1 56 7 7 49 

55 1 55 6 6 36 

54 1 54 5 5 25 

53 1 53 4 4 16 

52 4 208 3 12 9 

51 1 51 2 2 4 

50 1 50 1 1 1 

49 4 196 0 0 0 

48 4 192 -1 -4 1 

47 2 94 -2 -4 4 

46 1 46 -3 -3 9 

45 2 90 -4 -8 16 

44 2 88 -5 -10 25 

43 1 43 -6 -6 36 

42 1 42 -7 -7 49 
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Y F fy y' fy' y'² 

41 0 0 -8 0 64 

40 0 0 -9 0 81 

39 0 0 -10 0 100 

38 1 38 -11 -11 121 

Jumlah 32 1592 12 24 1156 

   Keterangan : 

f  = frekuensi nilai 

fy = frekuensi dikalikan masingmasing nilai  

y' = titik tengah buatan 

fy' = frekuensi dikalikan titik tengah buatan 

y'² = pengkuadratan titik tengah buatan 

fy'²= frekuensi dikalikan kuadrat titik tengah buatan 

 Setelah perhitungan diatas dilanjutkan dengan mencari mean dan 

standar deviasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mean variabel Y 

My =
 fY

n
 

My =
1592

32
 

My = 49,75 
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b. Standar Deviasi variabel Y 

SD =   fy1
′ 2

N
−   fy1

′

N
 2

 

SD =  886

32
−  24

32
 2

 

SD =  27,6875 − 0,5625 

SD =  27,125 

SD = 5,208166664 

Setelah mengetahui mean dan standar deviasi dilanjutkan dengan 

melakukan pengkategorian dengan rumus: 

MY + SDy  = siswa yang minat belajarnya baik 

MY - SDy   = siswa yang minat belajarnya kurang 

Diantara keduanya merupakan siswa yang nilainya cukup atau sedang. 

Adapun perhitunganya adalah sebagai berikut: 

Mx + SDy = 49,75 + 5,20 

                   = 54,95 

MY - SDy  = 49,75 - 5,20 

= 44,55 
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Tabel 4.8 

Kategori Minat Belajar Siswa yang tidak Menggunakan Media ICT 

 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 > 54,95
 

6 18,75% Baik 

2 44,55- 54,95
 

21 65,625% Cukup  

3 < 44,55
 

5 15,625% Kurang 

Jumlah  - 32 100% - 

  

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat belajar 

siswa yang menggunakan media ICT dengan kategori baik berjumlah 6 

siswa dengan presentase 18,75%, kategori cukup berjumlah 21 orang 

dengan presentase 65,625%dan kategori kurang berjumlah 5 orang  dengan 

presentase 15,625%. 

3. Analisis Komparatif Minat Belajar Siswa antara yang Menggunakan 

Media ICT dengan yang Tidak Menggunakan Media ICT 

  Sebelum menggunakan menganlisis dengan menggunakan rumus tes t 

polled varians maka kita menghitung uji normalitas dan uji homogenitas 

data terlebih dahulu. 

a.  Uji normalitas 

1) Uji normalitas data minat belajar yang menggunakan media ICT 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus lilifors 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Dengan melihat tabel N=30 pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh angka pada tabel liliforsadalah 0,162. 



67 

 

 

Kriteriapengujian:  

Tolak Ho jika � ≥ �  

Terima Ho jika � < �  

 Dengan melihat hasil dari tabel besarnya L maksimum adalah 

0,148. Nilai tersebut lebih kecil dari L tabel (0,148<  0,162), 

sehingga terima Ho. Artinya data berdistribusi normal.
73

 

2) Uji normalitas data minat belajar yang tidak menggunakan media 

ICT 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus lilifors 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Dengan melihat tabel N=32 pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh angka pada tabel lilifors adalah 0,157. 

Kriteriapengujian: 

Tolak Ho jika � ≥ �  

Terima Ho jika � < �  

 Dengan melihat hasil dari tabel besarnya L maksimum adalah 

0,118. Nilai tersebut lebih kecil dari L tabel (0,118<  0,157), 

sehingga terima Ho. Artinya data berdistribusi normal.
74

 

b.   Uji homogenitas  

Dari hasil perhitungan diperoleh, diketahui F  hitung sebesar 

1,03 kemudian di konsultasikan dengan F tabel. Pada taraf signifikan5% 

                                                           
73

Lihat lampiran 10. 
74

Lihat lampiran 11. 
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diketahui nilai F tabel 1,82.F hitung < F tabel (1,03<1,82) maka Ho 

di terima. Artinya data homogen.
75

 

Melihat perhitungan analisis dari kedua data, diketahui: 

Mx=50,633333,My =49,75. Kemudian menghitung varians dengan hasil 

varians X= 2561,775 dan varians Y= 2496,682. Kemudian menghitung 

dengan besarnya 0 dengan rumus polled varians sebagai berikut: 

t= 1− 2  1−1 1
2+ 2−1 2

2

1+ 2−2
 1

1
+

1

2
  

t= 
50,633333−49,75  30−1 2561 ,775  + 32−1 2496 ,682

30 +32−2
 1

30
+

1

32
  

t= 
0,883333 29.2561 ,775  +31.2496 ,682

60
 31

30
  

t= 
0,883333 74291 ,475 +77397 ,142

60
 0,064583333   

t= 
0,883333 151688 ,617

60
 0,064583333   

t= 
0,883333 2528 ,143617 .0,064583333

 

t= 
0,883333 163,2759411

 

t=
0,883333

12,77794745
  

t= 0,06912949= 0,07 
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Lihat lampiran 12. 
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  Jadi, hasil 0 diperoleh sebesar 0,07. Langkah selanjutnya adalah 

menguji hipotesis dengan mengkonsultasikan hasil akhir (nilai 0) dengan 

. Jika pada taraf signifikansi 5% 0>  maka Ho di tolak dan Ha di 

terima.Jika pada taraf signifikansi 1% 0>  maka Ho di tolak dan Ha di 

terima. Nilai  diperoleh db (N1  +N2  ) -2 = (30+32) -2 = 60. 

  Pada taraf signifikansi 5% diperoleh =2,00 dan pada taraf 

signifikansi 1 % diperoleh = 2,65. Sedangkan nilai 0=0,07. Jadi,  pada 

taraf signifikansi 5% maupun 1% 0 lebih kecil dari pada , sehingga Ha di 

tolak atau Ho di terima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan minat 

belajar siswa antara pembelajaran yang menggunakan media ICT dengan 

pembelajaran yang tidak menggunakan media ICT.Menurut Sugiono kalau 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara 

signifikan.
76

Sehingga dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan tidak 

ada pengaruh yang signifikan pembelajaran menggunakan media ICT 

terhadap minat belajar siswa. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, 76. 
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D. Pembahasan dan Interpretasi 

 Penelitian ini mencari pengaruh pembelajaran menggunkan media ICT 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Al-Islam kelas XI SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo.Untuk mengetahui adanya pengaruh yang 

signifikan diantara keduanya peneliti melakukan uji tes dengan menggunakan 

instrumen angket yang sudah di analisis validitas dan reliabilitasnya.Dari hasil 

angket itu kemudian di uji normalitas dan homogenitasnya sehingga di ketahui 

data berdistribusi normal dan bersifat homogen. 

 Berdasarkan hasil analisis data di atas di peroleh nilai rata-rata minat 

belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Al-Islam yang menggunakan media 

ICTadalah 50,63%. Sedangkan nilai rata-rata minat belajar siswa kelas XI pada 

mata pelajaran Al-Islam yang tidak menggunakan media ICTadalah 49,75%. 

Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa minat belajar siswa yang 

menggunakan media ICTlebih baik dari siswa yang tidak menggunakan media 

ICT. 

 Selain itu, dari uji “t” di peroleh 0 sebesar 0,07. Untuk analisa 

interpretasinya yaitu dengan db (N1  +N2  ) -2 = (30+32) -2 = 60. Kemudian di 

konsultasikan dengan tabel nilai “t”.pada taraf signifikansi 5% di peroleh  

=2,00, sehingga 0<  (0,03<2,00), maka Ha di tolak.  

 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan minat belajar antara siswa yang menggunakan media 
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ICTdengan siswa yang tidak menggunakan media ICTpada mata pelajaran Al-

Islam kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.Sehingga tidak ada pengaruh 

yang signifikan pembelajaran menggunakan media ICT terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran Al-Islam kelas XI SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Dikarenakan adanya faktor lain seperti ketika pembelajaran 

berlangsung sebagian siswa tidak dikelas dan siswa kurang memperhatikan 

guru.Sebagaimana disebutkan dalam kajian teori (Dalam bukunya Daryanto 

yang berjudul Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam mencapai 

Tujuan Pembelajaran) bahwa salah satu hambatan media dalam proses 

pembelajaran adalah perhatian tidak berpusat, seperti gangguan fisik dan siswa 

melamun.
77

Sehingga pembealajaran menggunakan media ICT tidak 

mempengaruhi minat belajar siswa. 
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Daryanto, Media Pembelajaran, 9. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkanuraiandaripembahasandaninterpretasipadabab IV, 

makapenulismenyimpulkanbahwa: 

1. Presesentaseminatbelajarsiswa yang menggunakanmedia 

ICTpadamatapelajaranAl-Islamkelas XISMA Muhammadiyah 1 

Ponorogodengankategori baik16,67%, kategoricukup66,66% 

dankategorikurang16,67%. 

2. Presentasehasilbelajarsiswa yangtidakmenggunakanmedia 

ICTpadamatapelajaranAl-Islamkelas XISMA Muhammadiyah 1 

Ponorogodengankategoribaikberjumlah18,75%, kategoricukup65,625% 

dankategorikurang15,625%. 

3. Tidakadapengaruh yang signifikanpembelajaranmenggunakan media ICT 

terhadapminatbelajarpadamatapelajaranAl-Islamkelas XISMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Pernyataaninididasarkanatasperhitunganhipotesis yang 

menyatakanbahwabaikpadatarafsignifikansi 5% maupun 1% Ho ditolakatau 

Ha diterima. Di buktikandenganujites “t” di peroleh 0<  dimana 0= 0,07. 
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Sedangkan pada tarafsignifikansi 5% =2,00danpadatarafsignifikansi 1 % 

= 2,65. 

 

B. Saran  

 Berdasarkanpenelitianinimaka saran yang 

bisapenuliskemukakanadalahsebagiberikut: 

1. Bagi guru 

 Guru 

sebagaifasilitatorpembelajaranhendaknyamampumemfasilitasikegiatanpembel

ajaransertamampumemilihdanmenggunakan media 

sesuaidenganmateridankebutuhansiswadalambelajar. 

2. Bagisiswa 

Memilihaktivitasbelajarmasing-

masingsesuaikarakterdankemampuannyasebagaicarauntukmeningkatkanminat

belajarsehinggabelajarmenjadilebihefektif.  

 

  



74 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arif S. Sadiman et, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996. 

Arikunto, Suharsimi. Dasar-DasarEvaluasiPendidikan.Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

---------. Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008. 

---------. ProsedurpenelitianSuatuPendekatanPraktik.Jakarta; RinekaCipta, 2013. 

Arsyad, Azhar.Media Pembelajaran.Jakarta: RajawaliPers, 2013. 

AsnawirdanBasyaruddinUsman,Media Pembelajaran.Jakarta: CiputatPers, 2002. 

Cholil dan Sugeng Kurniawan. Psikologi Pendidikan: Telaah Teoritik dan Praktik. 

Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 

Darmawan, Deni. Inovasi Pendidikan Pendekatan Praktik Teknologi Multimedia dan 

pembelajaran Online. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. 

---------.MetodePenelitianKuantitatif. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2014. 

Daryanto. Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media, 2010. 

Djali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2011. 

Djamarah, SyaifulBahri.PsikologiBelajar. Jakarta: PT RinekaCipta, 2002. 

Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyiorini. Meningkatkan Mutu, Belajar & 

Pembelajaran Pembelajaran Sesuai Standar Nasional. Yogyakarta: Teras, 

2012. 

Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. 

---------. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010. 

Kustandi,CecepdanBambangSutjipto.Media Pembelajaran Manual dan 

Digital.Bogor:Ghalia Indonesia, 2010. 

Mahmud. Psikologi Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2006. 

Martono, Nanang.MetodePenelitianKuantitatif. Jakarta: RajagrafindoPersada, 2010. 

Muijh dan David Reynolds, Effective Teaching: Teori dan Aplikasi, terj. Helly 

Prajitno Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 

Munadi, Yudhi.Media PembelajaranSebuahPendekatanBaru.Jakarta: Referensi GP 

Press Group, 2013. 

Munir. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Bandung: Alfa Beta, 2009. 

Naim, Ngainun.Dasar-DasarKomunikasiPendidikan.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011. 

Nasution. Teknologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 1994. 

Rakhmat, Cece. PsikologiPendidikan. Bandung: UPI Press, 2006. 



75 

 

 

Rusman. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. 

S. Margono, MetodologiPenelitianPendidikan. Jakarta: RinekaCipta, 1997. 

Saigian, Sondang P.Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. 

Sarwono, Sarlito Wirawan. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

Shaleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab. Psikologi Sebagai Pengantar. 

Jakarta: Kencana, 2004. 

Sopiatin, Popi.ManajemenBelajarBerbasisKepuasanSiswa. Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010. 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. Media Pengajaran: 

PenggunaandanPembuatannya. Bandung: SinarBaruAlgensindo. 

Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan: Kuantitatif, Kualitatifdan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2011. 

---------.StatistikuntukPenelitian. Bandung: Alfabeta, 2013. 

Syah, Muhibin. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008. 

Warsita, Bambang. Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008. 

Widyaningrum,Retno.Statistika.Yogyakarta: PustakaFelicha, 2013. 

Wulansari,AndhitaDessy. PenelitianPendidikan. Ponorogo:Stain Press, 2012. 
 


